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Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Expropriação por utilidade pública. Direito de reversão. Com-
petência. Aplicação da lei no tempo. Indeferimento tácito.
Momento a atender.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — De harmonia com o disposto no n.o 1 do art. 70.o do
Código das Expropriações de 1991, a competência para
apreciar o pedido de reversão cabe à entidade que, à
data da formulação deste pedido, for competente para
declarar a utilidade pública da expropriação, quer seja
a mesma que efectivamente proferiu a declaração que
deu origem à expropriação, quer seja outra entidade que
tenha sucedido nessa competência.

2 — O direito de reversão por os bens expropriados não serem
aplicados ao fim que determinou a expropriação no prazo
de dois anos após a adjudicação, previsto no art. 5.o,
n.o 1, do Código das Expropriações aprovado pelo De-
creto-Lei n.o 438/91, de 9 de Novembro, existe relati-
vamente a bens expropriados antes da entrada em vigor
desse Código, contando-se aquele prazo a partir da dada
da sua entrada em vigor.

3 — Mesmo que, no momento da apresentação do requeri-
mento em que se pede o direito de reversão, não tenha
decorrido o prazo referido, a decisão deverá ser de de-
ferimento se, no momento em que esta for proferida, já
tiver decorrido aquele prazo.

4 — O mesmo regime é de aplicar aos casos de indeferimento
tácito, considerando como data da decisão a data em
que ele se formar.

Recurso n.o 37 620. Recorrentes: Francisco Augusto Vilhena da Silva
e mulher; Recorrido: Secretário de Estado da Administração e Or-
denamento do Território; Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Jorge
de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - FRANCISCO AUGUSTO VILHENA DA SILVA e MARIA
ISABEL ASCENSO DA SILVA interpuseram recurso contencioso
do indeferimento tácito do requerimento que, em 4-2-94, dirigiram
ao Senhor Ministro do Planeamento e Administração do Território,
em que formularam a pretensão de reversão de um prédio expropriado
pelo Gabinete da Área de Sines.

Os recorrentes imputam ao acto recorrido vício que entendem ser
gerador de nulidade, por violação do art. 62.o da C.R.P., 5.o e 70.o
do Código das Expropriações aprovado pelo Decreto-Lei n.o 438/91,
de 9 de Novembro, e 12.o, n.o 2, e 297.o, n.o 1, do Código Civil.

A autoridade recorrida respondeu, referindo, em suma, que
- é parte ilegítima no recurso, por ter delegado a sua competência

no Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Orde-
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namento do Território, através do despacho n.o 115/92, de 17-12-92,
publicado no Diário da República, II Série, de 12-1-93, tendo o pedido
de reversão sido enviado àquele membro do Governo em 7-2-94,
pelo que deve ser absolvido da instância;

- não existe o indeferimento tácito impugnado por falta de com-
petência legal para decidir sobre os bens do Gabinete da Área de
Sines, por ela não lhe ser atribuída por lei, pelo que o recurso deve
ser rejeitado;

- quando foi formulado o pedido, os requerentes não tinham o
direito que pretendiam exercer, pelo que o recurso não deve proceder.

Os recorrentes, notificados para se pronunciarem sobre as questões
prévias, vieram dizer, em suma, que

- o erro na identificação da autoridade recorrida é desculpável,
pois desconheciam a delegação de competência, requerendo a cor-
recção e que os ulteriores termos do processo decorram com o Senhor
Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do
Território;

- o facto de os bens do Gabinete da Área de Sines terem sido
distribuídos por outros órgãos ou serviços da Administração não afasia
a competência da autoridade que declarou a utilidade pública ou
quem lhe sucedeu, para decidir os pedidos de reversão;

- a terceira questão colocada pela autoridade recorrida não constitui
uma questão prévia.

Por despacho do Relator foi relegado para o final o conhecimento
das questões prévias.

Os recorrentes apresentaram alegações com as seguintes con-
clusões:

«a) Os recorrentes eram proprietários do prédio misto denominado
“Cerca do Nascimento”, identificado nos autos;

b) O referido prédio foi expropriado pelo Gabinete da Área de
Sines (GAS) e a propriedade dele foi adjudicada a este em 07.10.77;

c) A expropriação por utilidade pública foi justificada pela ne-
cessidade de execução dos objectivos que o Decreto-Lei no 270/71,
de 19 de Junho, cometeu ao GAS;

d) Até 17.07.89 - data da extinção do GAS - e posteriormente
até 04.02.94 data do requerimento de reversão - não foi dada qualquer
utilização ou aproveitamento ao prédio expropriado, quer de interesse
público, quer outro;

e) A expropriação é um instituto excepcional e traduz-se num acto
autoritário contra um direito fundamental constitucionalmente ga-
rantido; quando o bem é expropriado ele fica vinculado ao fim de
utilidade pública que fundamentou a expropriação;

f) Os recorrentes são titulares do direito de reversão do prédio
expropriado pelo GAS decorrente da garantia constitucional do direito
à propriedade privada;

g) Em 27.01.76 o art. 9o, no 1, do Decreto-Lei no 71 /76 veio recusar
aos particulares o direito de reversão, o que depois foi confirmado
em 11.12.76 pelo Código das Expropriações;

h) O art. 7, nos 1 e 3 do Código das Expropriações de 1976, bem
como o arto. 9. o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 71/76, de 27.01.76, são
inconstitucionais;

i) O actual Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 438/91, de 9 de Novembro, restituiu aos recorrentes o direito
de reversão;

j) Este pode ser exercido no prazo de 2 anos a contar da ocorrência
que originou a reversão, quando aos bens expropriados tenha sido
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dado destino concreto diverso daquele que justificou a expropriação
e quando não haja decorrido mais de 20 anos sobre a data da ad-
judicação da propriedade ao expropriante;

l) A situação foi exposta ao Senhor Ministro do Planeamento e
da Administração do Território, a quem foi requerido o direito de
reversão;

m) Aquele membro do Governo indeferiu tacitamente a reversão
do imóvel expropriado, violando assim o art. 62o da Constituição da
Republica, os arts. 12. o, no 2, 297. o, no 1, e 1308.o do Código Civil,
e os nos 1 e 6 do art. 5o do novo Código das Expropriações aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 438/91, de 9 de Novembro;

n) Em consequência deve ser dado provimento ao recurso, anu-
lando-se o acto recorrido, com todas as consequências legais.»

O Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Orde-
namento do Território apresentou alegações com as seguintes con-
clusões:

«a) À data da extinção do GAS o bem, cuja-reversão se requer,
não integrava o remanescente do seu património autónomo que tran-
sitou para o Estado.

b) Consequentemente, o ora recorrido não dispunha de compe-
tência legal para decidir sobre a reversão.

c) Inexiste, por isso, o acto tácito recorrido.
d) O no 1 do art. 5o do novo CE consagrou, em termos gerais,

o direito de reversão dos bens expropriados pelas entidades públicas.
e) A constituição do direito de reversão nas expropriações pro-

feridas antes da entrada em vigor do novo CE só ocorreu após o
decurso do prazo de dois anos contado a partir do seu início de
vigência (07/02/91), sem que o bem tenha sido aplicado ao fim que
determinou a expropriação.

f) O prazo de 2 anos previsto no no 6 do art. 5o do CE para
requerer a reversão só começou a contar-se após ter-se esgotado o
prazo referido no no anterior.

g) Na data em que o pedido de reversão foi apresentado (04/02/94)
ainda não decorrera o prazo fixado no no 1 do art. 5o do CE.

h) O pedido de reversão foi intempestivamente apresentado, pe-
rante entidade legalmente incompetente para o decidir.

i) Não foi violado nenhum dos preceitos invocados pelos re-
correntes.»

Termina afirmando que o presente recurso deve ser rejeitado, ou,
se assim não se entender, ser julgado improcedente.

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

- à data da apresentação do pedido de reversão - 4-2-94 - não
decorrera ainda o prazo fixado pelo n.o 1 do art. 5. o do Decreto-Lei
n.o 438/91, de 9 de Novembro;

«- assim, de harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo, deve entender-se que falta um dos pressupostos do
exercício do direito de reversão (acórdãos de 19-1-95 e 4-11-96, pro-
feridos nos recursos 31995 e 31955).»

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

instrutor apenso, consideram-se provados os seguintes factos:
«a) Os recorrentes foram proprietários do prédio misto denominado

Cerca do Nascimento, sito na Ribeira dos Moinhos, freguesia e con-
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celho de Sines, descrito na respectiva Conservatória do Registo Predial
sob o n.o 2962, a fls. 131 verso do livro B-9, e inscrito na matriz
cadastral rústica sob o artigo 21 da, Secção I e na matriz urbana
sob o artigo 1121;

b) Ao abrigo do disposto nos arts. 2o, 3o e 36o do Decreto-Lei
n.o 270/71, de 19 de Junho, o Gabinete da Área de Sines promoveu
a expropriação do referido imóvel;

c) O processo relativo a esta expropriação correu termos pelo Tri-
bunal Judicial de Santiago do Cacém sob o n.o 62/77, da 2.a Secção,
tendo nele sido proferida sentença em 7-10-77, em que foi adjudicada
ao Gabinete da Área de Sines a propriedade do prédio expropriado;

d) A sentença referida na alínea anterior transitou em julgado;
e) Em 11-10-77, o Gabinete da Área de Sines foi investido na

propriedade do prédio referido;
f) A expropriação por utilidade pública urgente do imóvel do re-

querente foi justificada pela necessidade do prédio para “a execução
dos objectivos que pela legislação em vigor” competiam ao Gabinete
da Área de Sines;

g) O prédio referido não foi afectado ao fim de utilidade pública
que justificou a sua expropriação;

h) Em 4-2-94, os recorrentes requereram ao Senhor Ministro do
Planeamento e Administração do Território a reversão do prédio
referido;

i) Através do despacho no 115/92, de 17 de Dezembro de 1992,
publicado no DR 2.a Série, no 9, de 12 de Janeiro de 1993, o Senhor
Ministro do Planeamento e Administração do Território delegou no
Senhor Secretário de Estado da Administração Local e do Orde-
namento do Território a competência que lhe era conferida pelo Có-
digo das Expropriações para decidir sobre os pedidos de reversão
de imóveis ou direitos expropriados;

j) O requerimento apresentado pelos recorrentes foi enviado pelo
Senhor Ministro do Planeamento e Administração do Território ao
Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território em 7-2-94, tendo dado entrada no Gabinete deste em
8-2-94 (fls. 5 do processo instrutor);

k) Esse requerimento não teve qualquer despacho até 4-5-95, data
em que os recorrentes interpuseram o presente recurso.»

3 - A primeira questão suscitada pelo Senhor Ministro do Pla-
neamento e Administração do Território foi a da sua ilegitimidade
por, em 17-12-93, ter delegado no Senhor Secretário de Estado da
Administração Local e Ordenamento do Território a competência
que lhe era atribuída pelo Código das Expropriações aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 438/91, de 9 de Novembro.

Por despacho do Relator de fls. 50, foi deferido o requerimento
dos recorrentes de que o processo prosseguisse com o Senhor Se-
cretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Ter-
ritório na posição de autoridade recorrida, sendo ordenada a sua
notificação para responder.

A ilegitimidade é uma excepção dilatória, que só subsiste enquanto
não estiver sanada [arts. 494.o, alínea e), e 288.o, n.os 1, alínea d),
e 3, do C.P.C., subsidiariamente aplicáveis, por força do art. 1.o da
L.P.T.A.], pelo que, mostrando-se a falta sanada, ela não subsiste.

4 - A segunda questão prévia colocada é a da inexistência do in-
deferimento tácito impugnado por falta de competência legal da au-
toridade recorrida para decidir sobre os bens do Gabinete da Área
de Sines, por ela não lhe ser atribuída por lei.



(1) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

- de 16-1-1997, proferido no recurso n.o 37785, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 186;

- de 4-2-1997, proferido no recurso n.o 39069, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 25-11-99, página 801;

- de 11-3-1997, proferido no recurso, n.o 41331, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 1966;

- de 16-4-1998, proferido no recurso n.o 41132, publicado em Cadernos de Justiça Admi-
nistrativa n.o 13, página 37;

- de 19-5-1998, proferido no recurso n.o 43433, publicado em Cadernos de Justiça Admi-
nistrativa n.o 19, página-39;

- de 11-2-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 36585, publicado em Apêndice ao
Diário da República de 4-5-2001, página 291;

- de 19-3-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 37532, publicado em Apêndice ao
Diário da República de 4-5-2001, página 592;

- de 19-3-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 32783, publicado em Apêndice ao
Diário da República de 4-5-2001, página 548;

- de 17-12-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 41130;
- de 22-3-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 40675;
- de 9-5-2001, proferido no recurso n.o 31648.
No mesmo sentido, podem ver-se:
MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA GONÇALVES e J. PACHECO

DE AMORIM, em Código do Procedimento Administrativo Comentado, volume I, 1.a edição
página 168, e - MARCELO REBELO DE SOUSA, Lições de Direito Administrativo, I,
página 134.

(2) Sobre esta matéria, pode ver-se MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA
GONÇALVES e J. PACHECO DE AMORIM, Código do Procedimento Administrativo
Comentado, volume I, 1.a edição página 168.
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A formação de indeferimento tácito é corolário da existência de
um dever legal de decidir por parte da autoridade recorrida, como
vem entendendo uniformemente este Supremo Tribunal Adminis-
trativo. (1)

A existência do dever de decidir depende da verificação de pres-
supostos procedimentais, um dos quais é a competência, como se
conclui das referências que lhe são feitas no n.o 1 do art 9.o e no
n.o 1 do art. 109.o do C.P.A. (2)

A autoridade recorrida referiu que ao longo do processo de extinção
do Gabinete da Área de Sines as competências deste organismo re-
lativamente à criação e manutenção de infra-estruturas, equipamentos
e outros empreendimentos públicos foram redistribuídas por outros
órgãos e serviços da Administração que receberam o património imo-
biliário do Gabinete da Área de Sines afecto a esses fins, por força
de disposições legais publicadas para o efeito e que o património
remanescente do Gabinete da Área de Sines, à data da sua extinção
pelo Decreto-Lei no 228/89, de 17 de Julho, era apenas o arrolado
nesse diploma e que foi integrado na Direcção-Geral do Património
do Estado (art. 4o).

Por isso, defende a autoridade recorrida que a lei não lhe atribui
qualquer competência residual sobre bens do Gabinete da Área de
Sines.

Porém, esta tese não pode ser aceite.
Na verdade, como referem os recorrentes, o art. 70.o, n.o 1, do

Código das Expropriações aprovado pelo Decreto-Lei n.o 438/91, de
9 de Novembro, vigente à data em que foi formulado o pedido de
reversão, refere que esta será requerida à entidade que houver de-
clarado a utilidade pública da expropriação ou que haja sucedido
na respectiva competência.

Esta norma tem vindo a ser interpretada por este Supremo Tribunal
Administrativo como atribuindo competência para apreciar o pedido
de reversão à entidade que, à data da formulação deste pedido, for

(3) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

- de 6-5-1998, proferido no recurso n.o 34206, publicado no Boletim do Ministério da
Justiça n.o 477, página 172;

- de 26-5-1998, proferido no recurso n.o 37533;
- de 1-10-1998, proferido no recurso n.o 37593;
- de 22-10-1998, proferido no recurso n.o 36646;
- de 28-1-1999, proferido no recurso n.o 40675;
- de 23-2-1999, proferido no recurso n.o 37651;
- de 19-1-2000, proferido no recurso n.o 37646;
- de 27-1-2000, proferido no recurso n.o 37656;
- de 4-10-2000, proferido no recurso n.o 32521;
- de 5-12-2000, proferido no recurso n.o 37659;
- de 5-12-2000, proferido no recurso n.o 37659.
(4) Neste sentido, relativamente a pedidos de reversão concernentes a expropriações

em que foi expropriante o Gabinete da Área de Sines, podem ver-se vários dos acórdãos
referidos na nota anterior.

(5) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

- de 15-1-1991, proferido no recurso n.o 25147, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 14-7-95, página 26;

- de 19-1-1995, proferido no recurso n.o 31955, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 18-7-97, página 559, e em Cadernos de Justiça Administrativa n.o 0, página 49;
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competente para declarar a utilidade pública da expropriação, quer
seja a mesma que efectivamente proferiu a declaração que deu origem
à expropriação, quer seja outra entidade que tenha sucedido nessa
competência. (3)

No caso das expropriações relativas ao Gabinete da Área de Sines,
no momento em que foi efectuado o pedido de reversão a competência
para declarar a utilidade pública cabia ao Ministério do Planeamento
e Administração do Território, por força do disposto no art. 11.o,
n.o 3, do Código das Expropriações aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 438/91, de 9 de Novembro, não estando já em vigor as normas
que atribuíam ao Conselho de Ministros competência para declarar
a utilidade pública relativamente a expropriações sistemáticas.

Por isso, é irrelevante para efeitos de competência e do correlativo
dever legal de decidir que os bens do Gabinete da Área de Sines
tenham ficado sob a administração da Direcção-Geral do Património
do Estado, pois é sempre a entidade que tiver declarado a utilidade
pública ou a que suceder na respectiva competência aquela a quem
compete decidir sobre o pedido de reversão.

Assim, no caso dos autos, cabia ao Senhor Ministro do Planeamento
e Administração do Território a competência para decidir sobre o
pedido de reversão e, por isso, por força da delegação de competência,
ao Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Orde-
namento do Território. (4)

Conclui-se pela existência de dever legal de decidir, resultante da-
quele art. 70.o, n.o 1, do Código das Expropriações de 1991 e do
art. 9.o, n.o 1, do C.P.A., com a consequente formação de indeferimento
tácito, decorridos 90 dias sobre a data da entrada do requerimento
no serviço competente, nos termos do art. 109.o deste Código.

5 - A questão de mérito que é colocada no recurso é a de saber
se é legal o indeferimento (tácito) do pedido de reversão formulado,
pelos recorrentes.

A verificação dos requisitos do direito de reversão deve ser apre-
ciada à luz da lei vigente no momento em que ele é requerido, como
vem entendendo, uniformemente, este Supremo Tribunal Adminis-
trativo (5) e não é controvertido neste recurso.

O anterior Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 845/76, de 11 de Dezembro, só reconhecia o direito de reversão,



- de 2-2-1995, proferido no recurso n.o 32775, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 18-7-97, página 1063;

- de 23-2-1995, proferido no recurso n.o 32346, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 18-7-97, página 1850;

- de 27-6-.1995, do Pleno, proferido no recurso n.o 25147, publicado no Apêndice ao
Diário da República de 10-4-97, página 420;

- de 23-4-1996, proferido no recurso n.o 35534, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 23-10-98, página 2797;

- de 9-7-1996, proferido no recurso n.o 35998, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 15-3-99, página 5267;

- de 29-10-1996, proferido no recurso n.o 38648, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 15-4-99, página 7191;

- de 28-1-1997, proferido no recurso n.o 35337, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 519;

- de 18-2-1997, proferido no recurso n.o 37658, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 1249;

- de 15-4-1997, proferido no recurso n.o 37652, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 23-3-2001, página 2669;

- de 10-7-1997, do Pleno, proferido no recurso n.o 30924, publicado no Apêndice ao
Diário da República de 19-6-2000, página 1656;

- de 9-12-1998, do Pleno, proferido no recurso n.o 37658, publicado no Apêndice ao
Diário da República de 12-4-2001, página 1352;

- de 22-10-1998, do Pleno, proferido no recurso n.o 37646, publicado no Boletim do
Ministério da Justiça n.o 480, página 157;

- de 24-10-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 37621; de 2-6-1999, proferido no
recurso n.o 42031;

- de 21-3-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 42031; de 27-6-2000, proferido no
recurso n.o 39204.

(6) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

- de 19-1-95, proferido no recurso n.o 31955, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 18-7-97, página 559, e em Cadernos de Justiça Administrativa, n.o 0, página 49;

- de 29-10-1996, proferido no recurso n.o 38648, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 15-4-99, página 7191;

- de 28-1-1997, proferido no recurso n.o 35337, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99; página 519;

- de 15-2-1997, proferido no recurso n.o 37650, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 1434;

- de 18-2-1997, proferido no recurso n.o 37658, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, pagina -1249;

- de 19-3-1998, proferido no recurso n.o 37657; de 30-6-1998, proferido no recurso
n.o 32204;

- de 1-7-1998, proferido no recurso n.o 39505;
- de 9-12-1998, do Pleno, proferido no recurso n.o 37658, publicado no Apêndice ao

Diário da República de 12-4-2001, página 1352;
- de 23-2-1999, proferido no recurso n.o 37651;
- de 27-1-2000, proferido no recurso n.o 37656;
- de 24-11-2000, proferido no recurso n.o 37649;
- de 24-11-2000, proferido no recurso n.o 37657.
No mesmo sentido, se pronuncia FERNANDO ALVES CORREIA, As Grandes Linhas

da Reforma do Direito do Urbanismo Português, página 71.
(7) O Decreto-Lei n.o 438/91 foi publicado em 9-11-91 e o prazo para entrada em vigor

do Código foi fixado em 90 dias (art. 2.o).
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se o expropriante fosse entidade de direito público, quando o ex-
propriado fosse uma autarquia local (art. 7.o, n.o 1, desse Código).

O Código de 1991 prevê o regime do direito de reversão no seu
art. 5.o, que, no n.o 1, estabelece que «há direito de reversão se os
bens expropriados não forem aplicados ao fim que determinou a ex-
propriação no prazo de dois anos após a adjudicação ou, ainda, se
tiver cessado a aplicação a esse fim, sem prejuízo do disposto no
no 4».

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender, uni-
formemente, que este prazo de dois anos é um dos pressupostos de
direito de reversão criado de novo pelo Código de 1991 pelo que
ele tem de decorrer inteiramente no domínio da lei nova, em con-
formidade com o preceituado no n.o 1 do art. 297.o do Código Civil. (6)

Assim, tendo o Código das Expropriações de 1991, entrado em
vigor em 7 de Fevereiro de 1992 (7), só em 7 de Fevereiro de 1994

(8) Nos termos do art. 279.o, alínea c), do Código Civil, o prazo fixado em anos a contar
de certa data termina às 24 horas do dia que corresponde dentro do último ano, a essa
data.

Por isso, o prazo de dois anos iniciado em 7-2-92 completou-se às 24 horas do dia
7-2-94.

(9) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
- de 15-2-1997, proferido no recurso n.o 37650, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 25-11-99, página 1434;
- de 28-10-97, proferido no recurso n.o 39251, publicado em Acórdãos Doutrinais do

Supremo Tribunal Administrativo, n.o 438, página 735;
- de 19-3-1998, proferido no recurso n.o 37657; e
- de 11-5-1999, proferido no recurso n.o 31907.
(10) Essencialmente neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
- de 22-10-98, proferido no recurso n.o 37646, publicado no Boletim do Ministério da

justiça n.o 480, página 157;
- de 11-2-99, proferido no recurso n.o 38648;
- de 27-1-2000, proferido no recurso n.o 37656;
- de 24-11-2000, do Pleno, proferido nó recurso n.o 37649;
- de 24-11-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 37657.
(11) Acórdão de 22-10-98, atrás citado.
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se terá completado o prazo necessário para se constituir o direito
de reversão, que poderia ser exercido a partir de 8-2-94. (8)

No caso dos autos, o pedido de reversão foi formulado em 4-2-94,
antes de se ter completado o prazo referido, pelo que, no momento
em que o apresentaram, ainda não estava constituído o direito que
os recorrentes pretendiam exercer, sendo com este fundamento que
a autoridade recorrida defende a legalidade do indeferimento tácito
impugnado.

No entanto, o prazo de dois anos sem que os bens expropriados
tivessem sido aplicados ao fim que determinou a expropriação com-
pletou-se em 7-2-94, antes do momento em que se considera formar-se
o indeferimento tácito, pelo que se coloca a questão de saber se
é de atender ao tempo necessário para ele se constituir, antes do
termo do prazo para decisão.

6 - Esta questão tem sido várias vezes apreciada por este Supremo
Tribunal Administrativo, não sendo uniforme a jurisprudência:

Inicialmente, a jurisprudência dominante era no sentido de que
o prazo para o exercício do direito de reversão tinha de estar com-
pletado no momento da apresentação do requerimento, sendo irre-
levante que ele se completasse na pendência do procedimento para
sua apreciação, antes do momento da decisão. (9)

A jurisprudência mais recente, uniforme no Pleno da Secção, vem
sendo no sentido de que o facto jurídico a que a lei atribui o significado
de constituir o direito de reversão é a inércia do expropriante e,
por isso, será ilegal o indeferimento tácito que, à data da sua formação,
já tinha visto decorrer o prazo para formação do direito à reversão. (10)

Por outro lado, a imposição de conferir conteúdo actual à decisão
está expressamente consagrada para as próprias decisões judiciais,
através da atendibilidade de factos jurídicos supervenientes, prevista
no art. 663.o do C.P.C.), pelo que, «por maioria de razão, há-de valer
para as decisões administrativas onde não se deparam os obstáculos
de vinculação temática do órgão decisor, de concentração e de pre-
clusão que podiam militar contra a consagração do princípio da ac-
tualidade das decisões judiciais». (11)

Em sintonia com esta jurisprudência, a que se adere, no caso dos
autos à pretensão dos recorrentes deveria ter sido deferida, pois, quan-
do se formou o indeferimento tácito, já tinha transcorrido todo o
tempo necessário para formação do direito daqueles à reversão.
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Por isso, o indeferimento tácito enferma de vício de violação de
lei do art. 5.o, n.o 1, 1.a parte, do Código das Expropriações de 1991,
vício esse que justifica a sua anulação (art. 135.o do C.P.A.).

Termos em que acordam em:
- julgar improcedentes as questões prévias;
- conceder provimento ao recurso;
- anular o indeferimento tácito impugnado.
Sem custas, por a autoridade recorrida estar isenta.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Aze-
vedo Moreira — António Samagaio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia. Acto prepa-
ratório. Acto definitivo. Acto lesivo. Ratificação-sanação.
Suspensão de eficácia determinada pela Administração. Re-
corribilidade contenciosa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Quando o Tribunal consciente e explicitamente deixa de
conhecer de qualquer questão, por entender que não o
deve fazer, poderá haver erro de julgamento mas não
nulidade por omissão de pronúncia.

2 — O despacho em que se determina que se dê conhecimento
de parecer jurídico ao requerente de licenciamento de
obras, com vista ao cumprimento de um ponto do mesmo
em que se manifesta a opinião de que o projecto deverá
ser corrigido em parte, não é um acto horizontal e ma-
terialmente definitivo, pois não defere nem indefere a pre-
tensão de licenciamento, não dispensando outro acto que
emita uma decisão final num sentido ou noutro, assu-
mindo a natureza de um acto preparatório, que não é
contenciosamente recorrível, por não afectar a esfera ju-
rídica dos interessados.

3 — A ratificação-sanação é acto pelo qual o órgão com-
petente decide sanar um acto anulável antes praticado,
mantendo o seu conteúdo decisório, mas suprindo as
ilegalidades formais ou procedimentais que o viciam, as-
sim transformando um acto ilegal noutro válido perante
a ordem jurídica.

4 — O acto de ratificação-sanação retroage os seus efeitos
à data do acto a que respeita, se não tiver havido alteração
do regime legal, no que concerne aos efeitos que o acto
pode produzir.

5 — Um acto que confirma decisões de deferimento de li-
cenciamento de construção, ordenando a formação de
uma comissão para apreciar a eventual revisão, não pode
ser interpretado como determinando a suspensão de efi-
cácia do acto de deferimento.

6955

6 — Havendo efeitos já produzidos pelo licenciamento, mesmo
que tenha sido suspensa a eficácia do acto que o de-
termina, tem de ser reconhecido o direito de impugnação
contenciosa de tal acto, pois, por força da garantia de
tutela judicial efectiva que emerge do n.o 4 do art. 268.o
da C.R.P., os interessados não podem deixar de dispor
de meio contencioso que lhes permita obter a eliminação
desses efeitos.

Recurso n.o 38 369. Recorrente: José Maria Pereira Cachide; Re-
corridos: Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e outro; Relator
o Ex.mo Conselheiro Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - JOSÉ MARIA PEREIRA CACHIDE e MARIA DULCE DOS
SANTOS DE ABREU E SOUSA CACHIDE interpuseram recurso
contencioso de dois despachos de um Senhor Vereador da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis (de 20-1-92 e 13-292) e de uma
deliberação da mesma Câmara de 8-9-92.

O Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra rejeitou o re-
curso, por entender que os actos impugnados não são contenciosa-
mente recorríveis.

- Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso
para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações
com as seguintes conclusões:

«1 - O despacho recorrido de 20-1-92 constitui, não um acto pre-
paratório, mas um acto definitivo, recorrível, pelo que a douta sen-
tença, decidindo em contrário, violou o arto 25. da L.P.T.A..

2 - O despacho presidencial de 18-2-93 - que os recorridos públicos
trouxeram ao processo mas não revelaram aos recorrentes quando
foi emitida, para instrução do recurso, a certidão dos actos recorridos
constitui um acto de ratificação-confirmação do despacho recorrido
de 13-2-92, que não afecta a recorribilidade deste, nos termos do
arto 150o no 1 al. d) do C. P. A., preceito que a douta decisão violou.

3 - Mesmo que tal despacho de 18-2-93 fosse de ratificação-sanação
do despacho recorrido de 13-2-92, porque houve alteração de regime
legal em matéria de incompatibilidades (DL 370/83 - DL. 442/91)
e licenciamento (DL 166/70 - DL. 445/91) entre a data de ambos,
o despacho de ratificação não tem efeitos retroactivos (arto 137o no 4
C. P. R.) e o acto ratificado continua a ser recorrível em relação
aos efeitos que produziu de 13-2-92 até 18-2-93; pelo que, decidindo
em contrário, a douta decisão violou o art. 137ono4 C.P.A.

4 - A deliberação recorrida de 8-9-92 não foi suspensa pelo despacho
presidencial de 18-2-93; pelo que, decidindo em contrário, a douta
decisão violou o arto 150o no 1 al. a) do C. P. .A. e o arto 25o da
L. P. T. A.»

O recorrido particular contra-alegou, defendendo que deve ser man-
tida a decisão recorrida.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido do não provimento do recurso pelas seguintes razões, em
suma:

- despacho de 20-1-92: a sua irrecorribilidade, como se salienta
na decisão recorrida, deriva do facto de se tratar de um acto pre-
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paratório ou instrumental da decisão final de licenciamento; reveste
natureza não destacável e sem eficácia externa, já que não afectou.
«per se» a esfera jurídica dos recorrentes, ainda que já prenunciando
um certo sentido dessa decisão final, o que não releva para efeito
da impugnação contenciosa (cf. acórdão de 28-4-88, recurso n.o 25708);

- despacho de 13-2-92: tendo sido objecto de um acto posterior
de ratificação-sanação, e não ratificação-confirmação, desapareceu da
ordem jurídica, não sendo contenciosamente recorrível; a natureza
de acto de ratificação-sanação que assume o despacho presidencial
de 18-2-93 decorre dos termos em que define a razão determinante
da sua prolação, que é a de sanar a «irregularidade eventual» do
despacho de 13-2-92, invocando para o efeito as dúvidas que parecem
ressaltar da expressão utilizada quanto à realidade dessa ilegalidade
(neste sentido, o acórdão de 2-5-91, recurso n.o 26591); daí que o
acto em causa assuma a natureza revogatória, retroagindo os seus
efeitos à data do acto primário, ao qual se substituiu (art. 137.o, n.o 4,
do C.PA.) (acórdãos de 9-2-89, 22-2-93 e 30-9-93, recursos n.os 19126,
26147 e 21186);

- deliberação de 8-8-92: a sua irrecorribilidade deriva de o ver-
dadeiro acto lesivo da esfera jurídica dos recorrentes ser o despacho
de 18-2-93 (que ratificou o despacho de 13-2-92) limitando-se a de-
liberação a manter na ordem jurídica o anterior deferimento da licença
de construção;

- não ocorre a alegada omissão de pronúncia, já que o Meritíssimo
juiz, ao deferir as questões prévias suscitadas, não tinha que analisar
questões que contendiam com o mérito do recurso.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A matéria de facto a considerar é a seguinte:
a) Por requerimento de 12-11-91, Manuel Domingues Ascensão

requereu à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis a aprovação
de projecto e licenciamento da construção de um edifício com cave,
rés-do-chão e três andares, para 2 lojas comerciais e 6 habitações,
nos lotes 6 e 7 do loteamento titulado alvará 21/73, sitos à Rua do
Cruzeiro da cidade de Oliveira de Azeméis;

b) Esse requerimento deu origem ao processo n.o 744/81, daquela
Câmara Municipal;

c) A fachada posterior desse projectado imóvel levantar-se-ia na
estrema com o lote 22 do mesmo loteamento, de que os recorrentes
são proprietários;

d) Em 5-12-91, um fiscal daquela Câmara Municipal elaborou a
informação que consta do processo instrutor, cujo teor se dá como
reproduzido, em que, além do mais, refere o seguinte:

«O projecto apresentado traz contidas algumas anomalias, as quais
colidem com o loteamento aprovado para o local com o n.o 1/73,
nomeadamente na implantação, dado que o alçado posterior con-
templa abertura de vãos, que não só faltam ao respeito ao art. 73.o
do R.G.E.U. como também aos artigos 1360.o a 1363.o do Código
Civil.

Estas referidas anomalias vêm em sequência da implantação do
prédio localizado a poente que não respeitou o acima alvará de lo-
teamento, em prejuízo do projecto agora apresentado.»

e) Em 6-1-92, a Senhora Arquitecta Maria Emília Costa, da Divisão
de Planeamento e Projectos daquela Câmara Municipal, emitiu o
parecer que consta do processo instrutor, que se dá como reproduzido,
em que refere o seguinte:

«Porque o projecto de arquitectura apresentado para os lotes 6
e 7 do alvará de loteamento no 1/73, ao contrário do que afirma

6957

a informação do Sr. Fiscal, respeita as condicionantes desse lotea-
mento no que se refere a área de implantação, número de pisos,
afectação de cada piso, e características das coberturas e também
respeita o R.G.E.U. no que se refere à organização interna dos fogos,
comunicações verticais e aberturas de vãos nas fachadas, não se vê
inconveniente na sua aprovação. Relativamente aos restantes projectos
de especialidade e a demais questões processuais, deverá o processo
ser apreciado pela D.O.P.»

f) Em 6-1-92, na mesma página em que foi emitido o parecer re-
ferido na alínea anterior, foi elaborada uma informação em que se
refere o seguinte:

«Chama-se a atenção que a informação do Sr. Fiscal de 91/12/05
é pertinente, pois existe uma construção que não respeitou o alvará
de loteamento e será de averiguar quanto ao licenciamento ou não
da mesma.

A implantar-se a construção do presente processo irá ficar a cons-
trução sobre o prédio existente, varandas, lavandaria, etc., e as janelas
à face.

Julgo que será de ouvir o Consultor Jurídico, no entanto, deixa-se
a apreciação superior.»

g) Em 17-1-92, o Senhor Consultor Jurídico daquela Câmara Mu-
nicipal emitiu o parecer que consta do processo instrutor, em que
refere o seguinte:

«1. - O alvará de loteamento permite no lote do requerente a
construção de edifício c/ rés-do-chão e 3 andares (v. prescrição 2
- do alvará 1/73).

2. - Quanto ao lote 22, que com este confronta do poente, a pos-
sibilidade de construção prescrita pelo alvará é de cave + rés-do-chão,
isto é, a que está construída no local;

3. - Por sua vez, o no 4 do alvará prescreve que “em todas as
construções a efectuar será respeitado o projecto de regulamento,
que faz parte do projecto aprovado, nomeadamente os alinhamentos
e cotas de implantação indicados no desenho no.3.

4. - Este Regulamento prescreve, nos pontos 1.4, 1.5 e 1 e 11,
respectivamente, o seguinte:

- 1.4. O alinhamento deverá ser o indicado nas plantas (folha no 3);
- 1.5. A profundidade das construções deverá ser a prevista no

estudo;
- 1.11. Todas as construções deverão obedecer ao RGEU.
5. - Seria impensável contradição prescrever a construção de edifício

com r/c + 3 pisos e impossibilitá-la com proibição de aberturas do
lado poente (e o lado sul não pode comportar aberturas, pois encostará
a outro edifício a construir).

6. - De facto, a possibilidade de tais aberturas constitui uma servidão
ou pelo menos uma limitação criada pelo loteador que resulta da
própria operação de funcionamento do prédio.

7. - Tal limitação, no entanto, não abrangerá as varandas que ocu-
pam o espaço aéreo do outro lote, devendo, nesta parte, o projecto
ser corrigido.»

h) Em 20-1-92, o senhor Vereador Bartolomeu Rego, da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis, proferiu nesse processo o seguinte
despacho:

Dê-se conhecimento do Parecer Jurídico ao requerente, para os
devidos efeitos e com vista ao cumprimento do seu Ponto n.o 7.

i) Notificado deste despacho ao requerimento do licenciamento,
Manuel Domingues Ascensão, veio este a apresentar, em 4-2-92, o
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projecto corrigido, requerendo aprovação do aditamento e mantendo
o restante anteriormente apresentado;

j) Em 11-2-92, o Senhor Chefe da Divisão de Obras Particulares
daquela Câmara Municipal elaborou a informação que consta do pro-
cesso instrutor em que, além de se indicarem vários projectos que
deveriam ser apresentados, refere o seguinte:

O presente aditamento vem dar satisfação ao despacho de 92/01/20.
k) Em 13-2-92, o senhor Vereador Bartolomeu Rego, da Câmara

Municipal de Oliveira de Azeméis, invocando subdelegação do res-
pectivo Presidente, proferiu o seguinte despacho, no verso do re-
querimento de aprovação do aditamento, referido na alínea i):

Deferido, em conformidade com o Parecer Técnico.
l) Em 7-5-92, o requerente do licenciamento, Manuel Domingues

Ascensão, requereu que fosse averbado no seu processo o nome do
então proprietário, que indicou ser a empresa Silva & Panagaio, Lda.;

m) O requerimento referido na alínea anterior foi deferido por
despacho de 12-5-92;

n) Em 7-8-92, a empresa Silva & Panagaio, Lda. requereu a apro-
vação de um novo aditamento ao projecto, com novos desenhos de
arquitectura e proposta de um andar recuado;

o) Em 8-9-92, em sessão, a Câmara Municipal de Oliveira de Aze-
méis proferiu deliberação nos seguintes termos (fls. 18 do processo
principal):

«Processo setecentos e quarenta e quatro barra noventa e um, re-
querente Silva & Panagaio, Lda, com sede no lugar de Cruzeiro na
freguesia de Pinheiro da Bemposta na qualidade de proprietário vem
solicitar em aditamento ao mesmo aprovação de construção de edi-
fício, apresentando novos desenhos de arquitectura que envolvem al-
terações pedidas pela Câmara, e a proposta de um andar recuado.
A Câmara deliberou por unanimidade deferir uma vez que o presente
aditamento contempla devidamente o proposto, conforme despacho
da Câmara que se dá como transcrito.»

p) O despacho a que alude a deliberação referida na alínea anterior
tem o seguinte teor:

«Por despacho de 92.02.13, estava já o processo deferido, respei-
tando as condicionantes do alvará de loteamento n.o 1/73. Atendendo
à antiguidade do referido alvará, ao iniciar-se, em pleno direito dos
requerentes, a construção, verificou-se no local da obra que o edifício,
no seu canto Norte-Nascente, ficaria com um limitado afastamento
à via, à qual, ao longo dos tempos, se foi procurando dar um mais
amplo gabari, ao longo da mesma.

Foram contactados os requerentes na tentativa de se remediar a
situação, um tanto difícil, atendendo a que todo o projecto se en-
contrava concluído e o já adiantado estado de construção.

Mesmo assim, mediante insistência da Câmara, foi possível esta-
belecer um acordo com os requerentes, que foram acessíveis a fazer
a alteração ao projecto no sentido de fazer um significativo corte
sem quaisquer encargos para a Câmara. No entanto e como con-
trapartida, foi admitida a construção de mais um piso recuado a per-
mitir um só apartamento. Desta forma, não obstante se ultrapassarem
as condições do alvará, foi possível colmatar tal situação com um
mal menor.

Deferido, uma vez que o presente aditamento contempla devida-
mente o proposto.

Sessão da Câmara, 92-09-08.»

(1) Tratando de um licenciamento de construção e não de operação de loteamento e
obras de urbanização, não será aplicável o Decreto-Lei n.o 448/91, mas sim o Decreto-Lei
n.o 445/91, de 20 de Novembro.
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q) Em 15-2-93, o senhor Vereador Bartolomeu Rego fez uma ex-
posição do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis, que consta de fls. 50 do processo principal, em que refere
o seguinte:

«No uso da subdelegação de competências que me foi conferida
pelo Senhor Presidente da Câmara, proferi despacho de deferimento
do presente processo em 13 de Fevereiro do ano transacto, com base
em Parecer Técnico de 11 do mesmo mês e na sequência de Pareceres
jurídicos e da D.P.P.

Verifica-se, contudo, que o Autor do Projecto é meu afim em linha
recta, pelo que se põe a hipótese, na dúvida de interpretação correcta
da Lei, de haver praticado acto eventualmente anulável.

Assim, submeto o assunto a apreciação do Senhor Presidente da
Câmara para que decida como melhor houver por conveniente.»

r) Em 18-2-93, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oli-
veira de Azeméis proferiu o despacho que consta de fls. 50 e verso
do processo principal, em que refere o seguinte:

«Admitindo que possa haver incompatibilidade, considero, efec-
tivamente, o Senhor Vereador impedido.

Assim, face à irregularidade eventual do despacho por ele proferido
em 92.02.13, confirmo e ratifico o mesmo despacho, pelo que se man-
tém o deferimento nos seus precisos termos e fundamentos, com as
alterações derimentes da deliberação de 8 de Setembro de mil no-
vecentos e noventa e dois.

Entretanto e atendendo a que têm surgido dúvidas apresentadas
verbalmente pelo vizinho Sr. José Maria Pereira Cachide, especial-
mente quanto a aberturas e varandas, sou de parecer que o processo
seja revisto nesse ponto para o que nomeio uma comissão constituída
pelo jurista desta Câmara Sr. Dr. Carlos Patrão, o Técnico Sr. Eng.
Aníbal Delgado e a Técnica do D.P.P. Arqt. Maria Emília Costa,
que servirá de informação para posterior análise do executivo.»

3 - Em primeiro lugar, apreciar-se-á a questão da nulidade por
omissão de pronúncia que os recorrentes imputam à decisão recorrida.

A nulidade por omissão de pronúncia verifica-se quando o Tribunal
deixe de pronunciar-se sobre questões sobre as quais deveria ter-se
pronunciado - art. 668.o, n.o 1, alínea d), do C.P.C..

Os deveres de cognição do Tribunal são definidos no art. 660.o,
n.o 1, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável, por
força do disposto no art. 1.o da L.P.T.A..

Nesta disposição impõe-se ao juiz o dever de conhecer de todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, ex-
ceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.

Na petição de recurso, os recorrentes imputaram à deliberação
camarária de 8-9-92 o vício de nulidade, por violação do preceituado
no art. 56.o, n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 448/91, de 29 de
Novembro. (1)

No entanto, como se constata no processo, na decisão recorrida
não se entrou na apreciação do mérito do recurso, por se entenderem
procedentes as questões prévias relativamente a todos os actos
impugnados.
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Por isso, na decisão recorrida entendeu-se não se dever conhecer
do mérito do recurso, fundamentando-se a decisão, como se constata
pela sua parte final, em que se diz que «em face do exposto, atento
o artigo 54. o da L.P.T.A., rejeito o recurso, não conhecendo do seu
objecto».

Quando o Tribunal, consciente e fundamentadamente, não toma
conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento,
se for errado o entendimento em que se baseia esse não conhecimento,
mas não nulidade por omissão de pronúncia.

Esta só ocorrerá nos casos em que o Tribunal, pura e simplesmente,
não tome posição sobre qualquer questão de que devesse conhecer,
inclusivamente não decidindo explicitamente que não pode dela tomar
conhecimento.

Assim, não ocorre a nulidade por omissão de pronúncia invocada.
4 - Os recorrentes defendem neste recurso jurisdicional que o des-

pacho de 20-1-92 não constitui um acto preparatório, mas um acto
definitivo recorrível.

O n.o 1 do art. 25.o da L.P.T.A. estabelece a regra de que só os
actos definitivos, em todos os aspectos, são contenciosamente im-
pugnáveis.

Porém, o art. 268.o, n.o 4, da C.R.P., na redacção de 1992, vigente
à data da interposição do recurso contencioso, assegurava o direito
dos administrados ao recurso contencioso de todos os actos admi-
nistrativos que lesem os seus direitos ou interesses legalmente
protegidos.

Assim, por força do preceituado neste n.o 4 do art. 268.o da C.R.P.
não pode deixar de admitir-se a impugnabilidade contenciosa imediata
de actos lesivos, que são actos que têm efeitos na esfera jurídica
dos particulares.

Esta norma é um corolário, no domínio do contencioso adminis-
trativo, do princípio geral, enunciado no n.o 1 do art. 20.o da CR.P.,
do direito dos cidadãos a aceder aos tribunais para defesa dos seus
direitos e interesses legalmente protegidos.

Este direito de acesso aos tribunais, embora não englobado no
Título II da Parte I da Constituição, destinado aos «direitos, liberdades
e garantias» é, inquestionavelmente, um direito análogo a estes, uma
vez que é, ao fim e ao cabo, a primacial garantia da consagração
prática de todos os direitos e liberdades.

Por isso, por força do preceituado no art. 17.o da Constituição,
que estabelece que «o regime dos direitos, liberdades e garantias
aplica-se aos enunciados no título II e aos direitos fundamentais de
natureza análoga», o direito de acesso aos tribunais está sujeito ao
disposto no n.o 2 do art. 18,o que estabelece que «a lei só pode restringir
os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos
na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para
salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente pro-
tegidos».

A esta luz, a restrição que o art. 25.o, n.o 1, da L.P.T.A. faz ao
direito de acesso aos tribunais só é compaginável com estas normas
constitucionais, se afastar a possibilidade de recurso contencioso em
casos em que ele não seja necessário para assegurar a tutela judicial
dos direitos, mas não afaste essa possibilidade nos casos em que o
interessado necessite dele para assegurar tais direitos.

Assim, este n.o 1 do art. 25.o contém um condicionamento do direito
ao recurso contencioso que visa apenas afastar a possibilidade de
uso de tal meio processual nos casos em que ele é desnecessário.

(2) Aceitando a constitucionalidade do art. 25.o, n.o 1, da L.P.T.A., podem ver-se os
seguintes acórdãos do Tribunal Constitucional:

- n.o 9/95, de 11-1-95, proferido no processo n.o 728/92, publicado no Diário da República,
II Série, de 22-3-95, página 3160, e em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 30.o volume,
página 333, e no Boletim do Ministério da Justiça n.o 446(Suplemento), página 121;

- n.o 603/95, de 7-11-95, proferido no processo n.o 223/96, publicado em Acórdãos do
Tribunal Constitucional, 32.o volume, página 411, e no Diário da República, II Série, de
14-3-96;

- n.o 115/96, de 6-2-96, proferido no processo n.o 378/93, publicado no Boletim do Ministério
da justiça n.o 454, página 218;

- n.o 32/98, de 22-1-98, publicado no Diário da República, II Série, de 19-3-98;
- 425/99, de 30-6-99, proferido no processo n.o 1116/98, publicado no Diário da República,

II Série, de 3-12-99.
(3) Obra citada, e volume citados, páginas 214, 223 e 234.
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Por isso, este condicionamento não é proibido pela Constituição,
pois não impede o exercício do direito de impugnação contenciosa
de actos lesivos, antes sendo uma medida que visa optimizar a tutela
judicial, através do afastamento da possibilidade de acesso aos tri-
bunais quando ele é desnecessário. (2)

5 - FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, volume III,
1989, páginas 209-212, refere três aspectos diferentes da definitividade
dos actos administrativos, cumulativamente necessários para permitir
a qualificação de um acto como definitivo:

- definitividade em sentido horizontal, que se consubstancia em
o acto ser o termo do procedimento administrativo;

- definitividade vertical, que consiste em o acto ser praticado por
quem ocupa a posição suprema na hierarquia;

- definitividade material, que existe quando o acto é definidor de
situações jurídicas.

O mesmo Autor define acto materialmente definitivo «o acto ad-
ministrativo que, no exercido do poder administrativo, define a si-
tuação jurídica de um particular perante a Administração, ou da Ad-
ministração perante um particular», acto horizontalmente definitivo
«o acto administrativo que constitui resolução final de um proce-
dimento administrativo, ou um incidente autónomo desse procedi-
mento, ou ainda que exclui um interessado da continuação num pro-
cedimento em curso» e acto verticalmente definitivo «aquele que é
praticado por um órgão colocado de tal forma na hierarquia que
a sua decisão constitui a última palavra da Administração activa». (3)

No caso do despacho de 20-1-92, o Senhor Vereador Bartolomeu
Rego ordena que se dê conhecimento do Parecer jurídico ao reque-
rente do licenciamento, para os devidos efeitos e com vista ao cum-
primento do seu Ponto n.o 7, em que se manifesta a opinião de que
o projecto deverá ser corrigido apenas quanto às varandas que, ocupam
o espaço aéreo do outro lote.

Este despacho, pelos seus próprios termos, não é um acto horizontal
e materialmente definitivo, pois não defere nem indefere a pretensão
de licenciamento, não dispensando outro acto que emita uma decisão
final num sentido ou noutro.

Paralelamente, não resultando deste acto um direito do requerente
proceder à construção, este acto não atinge a esfera jurídica dos re-
correntes, interessados no indeferimento do projecto de construção,
pois ela só poderia ser afectada por um acto que deferisse a pretensão
de construir.



(4) Este diploma foi revogado pelo art. 73.o do Decreto-Lei n.o 446/91, de 20 de Novembro,
mas este diploma ainda não tinha entrado em vigor em 20-1-92, quando foi praticado o
acto impugnado, para além de o Decreto-Lei n.o 166/70 ser aplicável por força da disposição
transitória contida no n.o 1 do art. 72.o daquele diploma.

(5) Na petição de recurso, os recorrentes referem que o autor do projecto era filho
do Senhor Vereador Bartolomeu Rego, pelo que a referência a «afim na linha recta» poderá
ser apenas um erro de qualificação jurídica.

De qualquer forma, é indiferente determinar qual a exacta relação, pois seja uma ou
outra, é o mesmo o regime legal., para efeitos de impedimento, à face de qualquer das
normas que vigoraram desde a prática daquele acto [arts. 1.o, n.o 1, alínea b), do Decreto-Lei
n.o 370/83, de 6 de Outubro, e 1.o, n.o 1, alínea b), do C.P.A.].

(6) Neste sentido, podem ver-se:
- MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, volume I, 10.a edição,

página 557.
- FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, 1989, volume III, página 414.
Essencialmente neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal

Administrativo:
- de 9-2-1989, proferido no recurso n.o 19126, publicado no Boletim do Ministério da

Justiça n.o 384, página 639, e no Apêndice ao Diário da República de 14-11-94, página 1025;
- de 19-12-1989, proferido no recurso n.o 21186, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 30-12-94, página 7246;
- de 22-2-1990, proferido no recurso n.o 26147, publicado no Boletim do Ministério da

Justiça n.o 394, página 323, e no Apêndice ao Diário da República de 12-1-95, página 1429;
- de 30-9-1993, do Pleno, proferido no recurso n.o 28532, publicado no Apêndice ao

Diário da República de 14-11-95, página 606;
- de 30-9-1993, do Pleno, proferido no recurso n.o 21186, publicado no Apêndice ao

Diário da República de 14-11-95, página 570;
-de 10-12-1996, proferido no recurso n.o 39803, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 15-4-99, página 8332;
- de 3-7-1997, proferido no recurso n.o 39945, publicado no Apêndice ao Diário da República

de 12-8-2001, página 5449;
- de 3-7-1997, proferido no recurso n.o 39975;

6962

O art. 15.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 166/70, de 15 de Abril (4),
invocado pelos recorrentes em nada contende com o que se referiu,
pois o que nele se prevê é a possibilidade de decisões de deferimento
condicionado e no caso não se está perante uma decisão de de-
ferimento.

Designadamente, no caso em apreço, a correcção do projecto que
se convidou o requerente a fazer, visava a eliminação das varandas
e sua substituição por «aberturas» cujas características não foram
precisadas, pelo que não poderia deixar de consubstanciar-se na apre-
sentação de um novo projecto, sujeito às necessárias apreciações téc-
nicas e à subsequente aprovação ou não aprovação.

Por isso, o acto de 20-1-92 não pode ser considerado como um
acto de indeferimento ou de deferimento (condicionado ou não), pelo
que não pode ser considerado como material e horizontalmente
definitivo.

Por isso, o despacho de 20-1-92 é um acto preparatório, não sendo
contenciosamente recorrível, como decidiu o Tribunal Administrativo
de Círculo.

6 - O acto de 13-2-92 foi objecto do acto de 18-2-93, que o ratificou,
por entender que ele estava afectado de vício susceptível de afectar
a sua validade, derivado de impedimento do Senhor Vereador Bar-
tolomeu Rego, que deferiu o pedido de licenciamento, em que o
autor do projecto de construção era seu «afim na linha recta». (5)

A ratificação-sanação é acto pelo qual o órgão competente decide
sanar um acto anulável antes praticado, mantendo o seu conteúdo
decisório, mas suprindo a ilegalidades formais ou procedimentais que
o viciam, assim transformando um acto ilegal noutro válido perante
a ordem jurídica. (6)

- de 15-4-1998, proferido no recurso n.o 39804, publicado no Boletim do Ministério da
Justiça n.o 476, página 125;

- de 21-3-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 29722;
- de 2-5-2000, proferido no recurso n.o 43091.
(7) O Decreto-Lei n.o 445/91, de 20 de Novembro, entrou em vigor 90 dias depois,

em 19-2-92.
(8) Este n.o 1 do art. 72.o estabelece que «às obras particulares cujo processo de licen-

ciamento decorra na respectiva câmara municipal, à data da entrada em vigor do presente
diploma, é aplicável o regime do Decreto-Lei n.o 166/70, de 15 de Abril».

(9) No momento da prática do acto de 13-2-92, estavam previstos no art. 1.o do Decreto-Lei
n.o 370/83, de 6 de Outubro, e, quando foi praticado o acto de ratificação-sanação, estavam
previstos no art. 44.o do C.P.A.

(10) Concluindo-se, por esta via, pela irrecorribilidade do acto de 13-2-92, torna-se des-
necessário apreciar a sua subsistência por outro via, designadamente por ter sido revogado
por substituição pelo acto de 8-9-92 que, além de aprovar um aditamento ao projecto,
aprovou também uma alteração ao projecto preexistente.
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À face deste conceito, o acto de 18-2-93 é um acto de ratifica-
ção-sanação, pois com ele o seu autor visou suprir um vício que afec-
tava o acto ratificado, que era o de 13-2-92.

Com o acto de ratificação-sanação é substituído na ordem jurídica
o acto ratificado, o que conduz à falta de objecto do recurso que
dele for interposto.

De harmonia com o disposto no n.o 4 do art. 137.o do C.P.A.,
desde que não tenha havido alteração do regime legal, o acto de
ratificação-sanação retroage os seus efeitos à data do acto a que
respeita.

No caso dos autos, o regime legal, no que concerne às normas
legais determinantes dos efeitos do acto não se alterou, pois o regime
aplicável ao licenciamento era o previsto no Decreto-Lei n.o 166/70,
vigente à data em que foi praticado o acto de 13-2-92 (7), que continuou
a ser aplicável, por força do preceituado no art. 72.o, n.o 1, do De-
creto-Lei n.o 445/91, de 20 de Novembro. (8)

A alteração do regime legal de impedimentos (9), que os recorrentes
invocam como impeditiva da retroacção dos efeitos do acto de ra-
tificação-sanação, é insusceptível de constituir obstáculo a essa re-
troacção, por se tratar de normas que nada têm a ver com os efeitos
do acto. Na verdade, o que se pretende impedir com a restrição à
retroacção prevista no n.o 4 do art. 137.o é que o acto de ratifi-
cação-sanação possa produzir, retroactivamente, efeitos que o pri-
meiro acto não podia produzir, à face do regime legal em que foi
praticado. Por isso, só normas que determinem os efeitos do acto
são susceptíveis de relevar como obstáculos à retroacção, o que não
é o caso das normas que prevêem impedimentos. Para além disso,
no que poderia ter aplicação no em apreço, não há sequer alteração
de regime legal, por serem idênticas as alíneas b) do n.o 1 do art.
1.o do Decreto-Lei n.o 370/83 e a alínea b) do n.o 1. do art. 44.o
do C.P.A. em que a situação que gerou o impedimento seria susceptível
de se enquadrar (interesse na decisão, por parte de parente ou afim
de quem proferiu a decisão, do procedimento).

Assim, independentemente de se poder entender que o acto de
13-2-92 foi revogado antes de ser proferido o despacho de 18-2-93 (10),
é de concluir que aquele acto já não existia na ordem jurídica no
momento em que foi interposto o presente recurso, em 19-3-93, por
o acto de ratificação-sanação o eliminar da ordem jurídica, nem exis-
tirem os seus efeitos, por o acto de ratificação-sanação ter efeito
retroactivo.



(11) A palavra «derimentes», que não existe, é a que aparece no texto do despacho,
tratando-se de lapso de escrita, concluindo-se do contexto em que é utilizada que a palavra,
de grafia parecida, que se pretenderia utilizar teria sido «decorrentes».

De qualquer forma, é inequívoco o sentido da decisão proferida, de deferimento do
pedido de licenciamento abrangendo as alterações.
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Nestas condições, relativamente a este acto de 13-2-92, o recurso
carece de objecto, conforme decidiu Tribunal Administrativo de
Círculo.

7 - No que concerne à deliberação de 8-9-92, o Meritíssimo Juiz
entendeu que a sua irrecorribilidade resulta do despacho de 18-2-93,
por ter paralisado os efeitos daquela deliberação, ficando «privada
da sua eficácia e consequente executoriedade (art. 150.o/1 a) do
C.P.A.)», o que implica que ele seja «um acto não definitivo e exe-
cutório, nos termos do art. 25.o, da L.P.T.A., nem lesivo dos interesses
dos recorrentes por destituído de eficácia».

Esta posição não pode ser aceite, desde logo, por não ser correcta
a interpretação que é feita do referido despacho de 18-2-93.

Na verdade, neste despacho não se suspende o processo nem se
relega para momento posterior a decisão sobre o licenciamento antes
se refere, inequivocamente, que «se mantém o deferimento nos seus
precisos termos e fundamentos, com as alterações decorrentes (11)
da deliberação de 8 de Setembro de mil novecentos e noventa e
dois».

Por outro lado, na segunda parte do despacho, não se suspende
a eficácia da decisão, pois o que se decide é iniciar um procedimento
tendo em vista à sua revisão, não havendo qualquer parte da decisão
de que se possa concluir que se pretendeu obstar a que a decisão
de deferimento, que se insere na primeira parte do despacho, pro-
duzisse os seus efeitos, que, aliás, já se estavam em grande parte
produzidos, pois mais de 5 meses antes, em 8-9-92, o prédio encon-
trava-se já em «adiantado estado de construção», segundo se refere
no despacho referido na alínea p) da matéria de facto fixada.

Que é esta a interpretação correcta do acto do Senhor Presidente
da Câmara, confirma-se pelo processo instrutor, em que se constata
que, na sequência da decisão, não foi efectuada qualquer notificação
à empresa que construía o prédio, no sentido da suspensão dos tra-
balhos, ou anunciando, de alguma forma, a suspensão de eficácia
do acto.

De qualquer forma, havendo efeitos já produzidos pelo licencia-
mento, tem de ser reconhecida a recorribilidade contenciosa dos actos
que lhes sirvam de suporte jurídico, pois, por força da garantia de
tutela judicial efectiva que emerge do n.o 4 do art. 268.o da CRP.,
os interessados não podem deixar de dispor de meio contencioso
que lhes permita obter a eliminação desses efeitos.

Assim, o acto de 8-9-92 não poderia deixar de ser contenciosamente
recorrível, mesmo que se atribuísse ao acto de 18-2-93 o sentido de
suspender a eficácia da decisão de licenciamento.

Por outro lado, este acto de 8-9-92, que aprova um aditamento
e uma alteração do projecto preexistente, substituindo a decisão de
aprovação de 13-2-92, foi confirmado pelo acto de 18-2-93 nos mesmos
termos com os mesmos fundamentos, pelo que este será confirmativo
daquele, não afectando a sua recorribilidade contenciosa.

Termos em que acordam em:
- negar provimento ao recurso quanto à questão da nulidade por

omissão de pronúncia;
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- conceder parcial provimento ao recurso jurisdicional quanto à
questão prévia da recorribilidade do acto de 8-9-92, revogando nessa
parte a decisão recorrida;

- negar provimento ao recurso quanto às questões prévias da re-
corribilidade dos actos de 20-1-92 e 13-2-92, confirmando, nas partes
respectivas, a decisão recorrida.

Custas pelos recorrentes por terem ficado parcialmente vencidos
no recurso jurisdicional, com taxa de justiça de 40.000$00 e procu-
radoria de 20.000$00.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Jorge de Sousa (Relator) — Fer-
nando Azevedo Moreira — António Samagaio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Expropriações. Direito de reversão. Reversão parcial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A ressalva do no 3 do art 5o do Código das Expropriações,
aprovado pelo Dec-Lei no 438/91, de 9.11 (obra contínua)
só tem aplicação quando estejam em causa vários prédios
ou parcelas expropriadas, e não quando a obra, inde-
pendentemente da respectiva configuração, decorre numa
única parcela.

II — Não é contínua a obra sem configuração geométrica linear
e que não obedece a um projecto ”articulado, global e
coerente” com execução faseada previamente estabele-
cida, antes consistindo numa série de intervenções apa-
rentemente desgarradas e desconexas.

III — Não há desvio da finalidade expropriativa se o terreno
foi expropriado para a realização de um programa de
habitação social pelo ex-FFH e este poucas construções
levantou, vendendo depois parte da propriedade a pri-
vados e cooperativas, que seleccionou por concurso, para
construção de habitação social no regime de custos
controlados.

IV — Não é indispensável, para consecução do fim de utilidade
pública da expropriação, que as obras sejam concluídas
dentro do prazo de 2 anos fixado no no 1 do art. 5o

do CE, nem no de 6 anos do art. 3o, no 1, bastando
que tenham início dentro daquele primeiro prazo, desde
que não venham a ser interrompidas nem abandonadas.

V — Provando-se que, à data do pedido de reversão e respectiva
decisão pela Administração, tendo decorrido 16 anos so-
bre a declaração de utilidade pública, o expropriante não
teve nenhuma espécie de intervenção relativamente a
15,718 ha dos 49,718 ha da parcela expropriada, nem
possui nenhum projecto para o seu aproveitamento con-
creto (construção de habitação, de infra-estruturas, de
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equipamentos ou zonas verdes, etc.) deve reconhecer-se
ao expropriado o direito de reversão sobre essa área de
terreno.

VI — O que serve de causa à expropriação é a obra ou em-
preendimento concreto que implica o sacrifício da pro-
priedade particular, e não a finalidade abstracta da ocu-
pação do terreno que faz parte das atribuições do ex-
propriante (habitação social, construção de estradas,
etc.).

VII — O art. 3o, no 1, do CE apenas permite que seja expropriada
uma área maior do que a necessária à execução do pro-
jecto que justifica a expropriação quando já então se
tenha previsto essa utilização futura e se tenha elaborado
um programa de execução faseada e calendarizada; não
se verificam os pressupostos deste artigo quando o ex-
propriante não estabeleceu esse programa e largos anos
depois da declaração de utilidade pública cogita destinar
a área não utilizada do terreno a ”bolsa de terreno em
reserva” para construção de habitação social ou progra-
mas de realojamento de famílias mais carecidas - pese
embora a importância dessa finalidade social.

VIII — Nesse caso, a expropriação foi excessiva e por isso existe
direito de reversão sobre a parte não utilizada da parcela,
se tiver utilidade económico-social autónoma, direito esse
que se fundamenta nos princípios da legalidade e da ne-
cessidade, indispensabilidade ou menor ingerência pos-
sível, bem como na garantia da propriedade individual,
e decorre da aplicação ao caso do disposto nos nos 1,
2a parte, (cessação da aplicação ao fim) e 8 (reversão
de parcelas sobrantes) do art. 5o do CE, este último in-
terpretado segundo a Constituição.

IX — A reversão não é invalidada pelo facto de ter havido
declaração de expropriação sistemática, quer porque esta
não é invocável contra o direito de reversão - que não
derroga - quer porque a expropriação dos autos não ob-
edeceu a essa forma sistemática, quer ainda porque a
mesma declaração só podia valer pelo máximo de 12
anos.

Recurso n.o 41.624 Recorrente: Luís Filipe Pereira de Lima. Recor-
ridos: Secretário de Estado da Habitação e Comunicações e IGA-
PHE. Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I

LUÍS FILIPE PEREIRA DE LIMA, casado, residente em Lisboa,
recorre contenciosamente para este Supremo Tribunal do despacho
da Secretária de Estado da Habitação e Comunicações, de 9/8/96,
que lhe indeferiu o pedido de autorização de reversão de determinado
prédio misto.

Alega que esse prédio, de que era comproprietário com seus irmãos,
constituiu a parcela no 199 abrangida pelas expropriações a que se
refere a declaração de utilidade pública urgente publicada no D.R.,
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II série, no 22, de 27/1/76, em favor do ex-Fundo de Fomento da
Habitação. O FFH tomou posse administrativa do prédio em 27/12/76
e ficou-lhe adjudicado por sentença de 15/10/90, proferida no processo
de expropriação que correu termos no Tribunal da Comarca de Se-
túbal. A expropriação era para a realização dos programas desta en-
tidade, incluindo o Plano Integrado de Setúbal. Todavia, tendo de-
corridos cerca de 20 anos sobre a tomada de posse administrativa
e 16 sobre a adjudicação da parcela expropriada apenas foram ur-
banizados cerca de 10ha da propriedade e neles construídas edifi-
cações. A parte restante (aproximadamente 39ha) continua como ter-
reno rústico, sem edificações nem infra-estruturas urbanísticas, pelo
que pelo menos uma parte do prédio não foi aplicada ao fim que
determinou a expropriação.

Em 7/2/96 requereu ao Ministro do Equipamento, do Planeamento
e da Administração do Território, e bem assim ao Primeiro-Ministro,
autorização para a reversão do prédio, ao abrigo dos arts. 5o e 70o

e segs. do Código das Expropriações aprovado pelo Dec-Lei no 438/91,
de 9/11.

Este requerimento foi indeferido por despacho da Secretária de
Estado ora recorrida de 9/8/96, com fundamento na informação
no 118/96 da auditoria jurídica do Ministério e tendo em conta a
informação elaborada pelo IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação
do Património Habitacional do Estado).

Mas esse indeferimento é ilegal, violando o disposto nos arts. 5o,
nos 1, 2 e 3 e 72o do Código das Expropriações, bem como os arts. 86o

e 100o e segs. do CPA. Com efeito, aquela informação e documentos
complementares provam que parte do prédio não foi afecto ao fim
que determinou a expropriação, e que o IGAPHE já alienou ou cedeu
a terceiros várias parcelas de terreno pertencentes ao dito prédio,
tencionando no futuro efectuar idêntico procedimento. Portanto, fo-
ram realizadas operações de construção mas por entidades privadas
ou cooperativas, o que é diferente do fim da expropriação, que era
facultar a realização das atribuições do FFH enquanto organismo
executivo da política habitacional do Governo. Por outro lado, o Plano
Integrado de Setúbal não é obra contínua para efeitos do no 2 do
art. 5o do Código das Expropriações. Finalmente, o recorrente não
foi ouvido no procedimento antes de o seu requerimento ser
indeferido.

Notificada, veio a entidade recorrida responder ao recurso, ale-
gando em síntese que se está perante obra contínua, circunstância
que afasta a reversão quando se tenha iniciado a respectiva execução
em um dos imóveis (cit. art. 5o, no 2 do CE). O Plano Integrado
tem uma ”configuração geométrica linear” cuja execução seria ”ne-
cessariamente faseada ao longo do tempo, dado corresponder a um
projecto articulado, global e coerente”. Na parcela 199 já existem
construções e estão previstas outras, bem como as respectivas in-
fra-estruturas. O fim que motivou a expropriação está em curso, cor-
respondendo a uma única intenção administrativa para toda a parcela.
E a intervenção de entidades privadas está em consonância com a
letra e espírito dos arts. 8o e 12o do Dec-Lei no 583/72, de 30/12,
referido na declaração expropriativa. Não foi violado nenhum preceito
do Código das Expropriações, e do CPA também não, porquanto
”o recorrente pôde intervir no processo administrativo, mostrando
o seu ponto de vista . . .”. Conclui que deve ser negado provimento
ao recurso, e junta um ofício do IGAPHE informando sobre o estado
da parcela 199 com uma planta da ocupação existente.
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Enviado o processo instrutor, passou-se à fase de alegações, tendo
recorrente e entidade recorrida produzido as suas. A sugestão de
um dos juízes adjuntos, ordenou-se e cumpriu-se a citação do IGAPHE
para contestar o recurso na qualidade de contra-interessado.

Na sua contestação, o IGAPHE refere que o FFH, que fora criado
pelo Dec-Lei no 49.003, de 29/5/69, foi extinto pelo Dec-Lei no 214/82,
de 29/5, o qual criou mecanismos para a transferência para outras
entidades do seu activo e passivo. À Comissão Liquidatária do FFH
foram atribuídas competências para a prática de todos os actos ne-
cessários à transferência do património do FFH para o IGAPHE
(D-L no 85/87, de 26/2). Por seu turno, ele IGAPHE é um instituto
público com personalidade jurídica, autonomia administrativa e fi-
nanceira, criado pelo mesmo Dec-Lei no 88/87, de 26/2. Pelo art.
30o deste diploma foram transferidos para o IGAPHE o património
mobiliário e imobiliário, os arrendamentos e outros contratos e os
programas em curso do extinto FFH, com dispensa de formalidades,
salvo as de registo. E por força do art. 34o, foi-lhe transmitida a
capacidade de prosseguir ou proceder a expropriações onde já exista
declaração de expropriação sistemática ou declaração de utilidade
pública de que era beneficiário o extinto FFH. Assim, o imóvel em
causa foi-lhe transmitido. Quanto ao mérito do recurso, diz que es-
tamos perante uma obra contínua (o que decorre já de ser uma ex-
propriação sujeita ao regime de expropriação sistemática). As parcelas
estão todas ”colimadas à realização do programa de construção do
Plano Integrado de Setúbal construção de 7.500 fogos”. O conjunto
habitacional tem uma ”configuração geométrica linear” e é da sua
própria natureza (construção de um grande número de fogos) a ”sus-
ceptibilidade de execução faseada ao longo do tempo, correspondente
a um projecto articulado, global e coerente”. Há milhares de fogos
erigidos na área expropriada. Nos fins prosseguidos pelo ex-FFH es-
tava o desenvolvimento dos Planos Integrados, envolvendo a cons-
trução de habitação social e respectivo equipamento. A noção do
recorrente de funções executivas não é de aceitar, pois não sendo
uma sociedade de construção civil o IGAPHE promove a urbanização
de terrenos, bem como a realização de concursos públicos visando
a adjudicação de áreas habitacionais ”a custos controlados” - a co-
mummente chamada habitação social.

Assim, pela venda a privados, mediante concurso público, de ter-
renos destinados a construção de habitação a custos controlados ”con-
cretiza-se o fim visado pela expropriação em causa”.

Nas suas alegações, o recorrente conclui do seguinte modo:
I - ”O recorrente é titular do direito à reversão do prédio ex-

propriado uma vez que o mesmo não foi aplicado ao fim que de-
terminou a expropriação no prazo de dois anos a contar da entrada
em vigor do novo Código das Expropriações (D.L. no 438/91, de 9
de Novembro).

II - Acresce que relativamente a determinadas parcelas do prédio
expropriado a entidade expropriante transferiu para terceiros a res-
pectiva titularidade e nelas foram instaladas edificações e equipa-
mentos de natureza privada, tendo em consequência cessado a apli-
cação ao fim de utilidade pública que determinou a expropriação.

III - O Plano Integrado de Setúbal é um mero documento interno
da Administração (IGAPHE) não possuindo validade jurídica nem
eficácia externa.

IV - Tal Plano, ainda que válido e eficaz fosse, não reúne os re-
quisitos previstos no no 3 do arto 5o do Código das Expropriações
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e consequentemente não pode ser qualificado como uma obra
contínua.

V - A execução do Plano Integrado de Setúbal não constitui, assim,
fundamento válido para afastar o direito de reversão do recorrente,
ao abrigo do no 2 do arto 5o do Código das Expropriações.

VI - O acto recorrido foi proferido sem que tivesse ocorrido qual-
quer diligência de instrução, apesar do interessado, ora recorrente,
a ter solicitado ao abrigo dos artos 72o do Código das Expropriações
e 86o e seguintes do C.P.A..

VII - O acto recorrido não foi precedido de audiência do
interessado.

VIII - O acto recorrido não respeitou, assim, o disposto nos nos 1,
2 e 3 do arto 5o e o arto 72o do Código das Expropriações bem
como os artos. 86o e seguintes e 100o do C.P.A., pelo que está ferido
dos vícios de violação de lei e preterição de formalidades essenciais.

A entidade recorrida, ao alegar, reiterou a argumentação expendida
na resposta.

Notificados todos os intervenientes para produzir alegações com-
plementares, nos termos do art. 52o da LPTA, veio o recorrente alegar,
sustentando o seguinte:

1o ”Alega o IGAPHE que a expropriação da parcela no 199 do
Plano Integrado de Setúbal foi sujeita ao regime de expropriação
sistemática, encontrando-se inserida numa obra contínua, nos termos
do art. 5o do actual Código das Expropriações.

2o Cumpre sublinhar, em primeiro lugar, que uma parte do prédio
expropriado não foi sequer aplicado ao fim que determinou a
expropriação.

3o A par de áreas urbanizadas e com edificações construídas, en-
tram-se outras que subsistem como terrenos rústicos não edificados,
sem quaisquer equipamentos urbanísticos e sem qualquer utilização
conforme aos fins de interesse público que determinaram a ex-
propriação.

4o De qualquer modo, mesmo nas ditas áreas urbanizadas, não
foi o prédio expropriado afecto ao fim subjacente à expropriação.

5o Passados 20 anos desde a tomada de posse administrativa e
3 anos desde a adjudicação, já seria tempo de dar cumprimento ao
disposto na declaração de utilidade pública.

6o E o IGAPHE justifica esta situação, a todos os títulos injus-
tificável, com base na natureza do plano integrado de Setúbal, que
tem como finalidade a construção de um grande número de habitação
a custos controlados, sendo assim susceptível de execução faseada
ao longo do tempo.

7o Por outro lado, o IGAPHE alienou ou cedeu a terceiros várias
parcelas de terrenos pertencentes ao prédio expropriado.

8o Deste modo obteve para si proventos significativos à custa do
sacrifício do direito de propriedade de outros, nomeadamente do
recorrente. Isto é, comercializou terrenos expropriados, portanto com
custos mínimos para si, justificando esta actividade com base na cons-
trução de habitação a custos controlados.

9o Nem todos os meios justificam os fins, nem o IGAPHE, sendo
administração indirecta do Estado, pode comportar-se como um vulgar
comerciante ou promotor imobiliário.

10o Não seria este, decerto, o objectivo da declaração de utilidade
pública urgente que esteve na base da expropriação ora posta em
causa.
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11o Com efeito, a declaração de utilidade pública teve como fi-
nalidade a expropriação de terrenos de modo a facultar ao extinto
Fundo de Fomento de Habitação os terrenos necessários para executar
a política habitacional do Estado, naturalmente uma política pública.

12o Ora, a execução de políticas públicas não se compagina com
a simples comercialização de terrenos, nem pode limitar-se à mera
alienação de bens adquiridos por via expropriativa.

13o Relativamente ao Plano Integrado de Setúbal encontra-se en-
volto numa certa aura de mistério, pois, além de nunca ter sido pu-
blicitado, revela ser apenas um mero documento interno da Admi-
nistração, sem eficácia externa.

14o De qualquer modo, o P.I.S. não pode ser qualificado como
«obra contínua» para efeito da aplicação do arto. 5.o, nos 2 e 3 do
Código das Expropriações.

15o Um plano nunca pode ser considerado um projecto ou obra
e ainda menos uma obra contínua com configuração geométrica linear
que corresponda a um projecto articulado, global e coerente.

16o Ao apoiar-se na excepção contida no arto. 5o do C.E., a entidade
recorrida encontrou um meio fácil para obstar à reversão de um bem
expropriado que efectivamente não está a ser totalmente aplicado
ao fim que determinou essa expropriação.

17o Deste modo, a obra seria contínua porque a sua execução jamais
teria fim!

18o Ora, esta situação viola o espírito da lei e o princípio do direito
de reversão que foi eleito um dos principais e mais inovadores traços
do novo regime contido no Código das Expropriações”.

A fls. 117 reparou-se que o recorrido particular IGAPHE não tinha
sido notificado para alegações, e convidou-se o mesmo a apresentá-las,
bem como a esclarecer certos aspectos referentes à expropriação e
à actividade exercida no terreno expropriado. O recorrido contra-
-alegou, em termos idênticos aos da contestação, e prestou as in-
formações constantes de fls. 124 e segs..

A fls. 131 foi proferido acórdão interlocutório, em que se decidiu
ordenar a notificação da entidade recorrida e do recorrido IGAPHE
para, no prazo de 15 dias:

1. ”Esclarecerem qual a área da parcela em causa que não se en-
contra ocupada com construções, equipamentos, infra-estruturas, par-
ques e áreas de lazer, ou outro aproveitamento urbanístico específico,
completadas, em execução ou constantes de projecto já elaborado,
referindo, quer a situação actual, quer a existente à data de 9.8.96,
e localizando essa área em planta.

2. No caso de existirem área ou áreas ainda não aproveitadas para
qualquer daquelas finalidades, mas destinadas a alguma delas por
projectos já elaborados, juntarem aos autos cópia desses mesmos
projectos.

3. Relativamente ao constante do ponto 2.2 do ofício do IGAPHE
de fls. 49 dos autos (no 63/97, proc.o 45-AJ/96 Cap. DS):

a) esclarecerem qual o destino concreto, dos mencionados em 1.,
que foi dado ou para o qual já exista projecto aprovado, à área de
terreno que resulta da diferença entre os 49,718 ha da parcela e
os 34 ha que aí se afirma estar ”afectada ou alvo de compromissos
assumidos por parte do IGAPHE”;

b) juntarem aos autos cópia de eventuais projectos para concre-
tização desse previsto destino;

c) localizarem em planta essa área”.
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Na sequência desta diligência, e após duas prorrogações de prazo,
o IGAPHE veio apresentar o requerimento de fls. 149 e juntar aos
autos os documentos de fls. 151 e segs.

Nesse requerimento o expropriante arma o seguinte:
I ”A situação actual da utilização urbanística da parcela no 199

do P.I. Setúbal, decorre do desenvolvimento dos objectivos do Plano,
processo que é, naturalmente, faseado e progressivo.

Entre 1996 (cf. ponto de situação anexo ao n.o 2456 de 11.03.97)
e Fevereiro de 2001, constata-se que a área urbanizada aumentou
em cerca de 5 ha.

Este facto deve-se essencialmente ao lançamento de concursos para
habitação a custos controlados, associando áreas de estacionamento
e comércio, num total de 272 fogos (Concurso 4/DSGS/99 e 3, 5,
6 e 7/DSGS/2000).

Além das novas áreas habitacionais mencionadas (cerca de 3ha),
importa referir ainda as pequenas fracções da parcela em causa (cerca
de 2ha) que foram necessárias para o completamento de infra-es-
truturas e a concretização de equipamentos - Centro Comunitário
da Cáritas Diocesana de Setúbal e Campo Desportivo da Bela Vista
de gestão Municipal (cf. planta anexa).

II - Atendendo ao exposto, da área remanescente em 1996
(49,718-15,718ha) restam 10,7ha que, de acordo com o disposto na
Revisão do PIS, se destinam à concretização das intenções expressas
no Plano bastante condicionadas pelas dinâmicas conjunturais, quer
de natureza política, quer sócio-económica.

Dado que se trata de solo com posse pública, configura-se como
importante ”bolsa” de terreno em reserva com significado social re-
levante, pois permitirá, a prazo mais ou menos curto, executar pro-
grama de habitação a custos controlados ou de realojamento des-
tinados a famílias de menores recursos, as quais dificilmente podem
aceder a fogos de promoção privada”.

Ordenou-se seguidamente a produção de alegações complemen-
tares.

O recorrente veio alegar que o ”ponto de situação” agora feito
pelo IGAPHE em nada divergia, de substancial, de quanto já constava
dos autos, confirmando-se que à parcela no 199 não foi dado o destino
subjacente à declaração de utilidade pública, sendo também claro
que ”a posse e ou a propriedade de boa parte da parcela foram
transferidas para terceiras entidades que nada têm a ver com a en-
tidade expropriante”.

A Secretária de Estado da Habitação alegou referindo apenas que
a documentação oferecida vem confirmar que houve aplicação da
parcela ao fim expropriativo, com ”inserimento num processo arti-
culado, global e coerente desenvolvido faseadamente ao longo do
tempo”.

O Ministério Público é de parecer que o acto recorrido deve ser
anulado por vício de forma resultante da preterição da audiência
do arguido, prevista no art. 100o do CPA, e que não foi objecto
de oportuna dispensa.

O processo teve vistos.
Cumpre decidir.

- II -

Considera-se provada a matéria de facto seguinte:
1. Conforme publicação inserta no D.R., II série, no 22, de 27/1/76,

foram declaradas de utilidade pública urgente, em favor do FFH (Fun-
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do de Fomento da Habitação), as expropriações das parcelas de ter-
reno incluídas na área delimitada em planta anexa à mesma publicação,
por serem ”necessárias à realização do Plano Integrado de Setúbal”,
aprovado pelo despacho do Secretário de Estado da Habitação e
Urbanismo de 27/5/75.

2. A expropriação fora também objecto da declaração de expro-
priação sistemática publicada no D. R., II série, no 290, de 17.12.75.

3. Entre essas parcelas figurava a no 199, constituída pelo prédio
misto denominado Quinta da Cevadeira, sito na freguesia de S. Se-
bastião, concelho de Setúbal, descrito na respectiva Conservatória
do Registo Predial sob o no 942, a fls. 16 vo do livro B-1 e 1230
a fls. 7 vo do livro B-12 (posteriormente sob o no 30.701 a fls. 98 vo

do livro B-97) e inscrito sob os artigos 402, 403 e 417 da matriz
rústica e artigos 752, 774, 1409, 14111; 1413 e 3694 da matriz urbana.

4. Essa parcela tinha a área de 49,718 hectares.
5. E pertencia em compropriedade ao recorrente e aos seus irmãos.
6. Destinava-se a parcela expropriada à realização de um programa

de construção de habitação social de 7500 fogos.
7. O FFH promoveu o processo de expropriação, tomando posse

administrativa da parcela em 27/12/76.
8. A propriedade da parcela foi adjudicada ao FFH por sentença

judicial proferida em 15/10/80 no processo de expropriação no 35/79
do Tribunal Judicial de Setúbal (1o Juízo, 2.a Secção).

9. Em 7/2/96 o recorrente requereu ao Ministro do Equipamento,
do Planeamento e da Administração do Território autorização para
a reversão ”da parte do prédio expropriado que não está urbanizada”,
invocando o disposto nos arts. 5o e 70o e segs. do Código das Ex-
propriações aprovado pelo Dec-Lei no 428/91, de 9/11 e pedindo tam-
bém que fosse efectuada ”inspecção ao prédio expropriado em ordem
a determinar, com rigor, qual a área que se encontra urbanizada e edi-
ficada e qual a área que não foi objecto de qualquer transformação
urbanística realizada pela entidade expropriante”.

10. Idêntico requerimento foi dirigido, na mesma data, ao Pri-
meiro-Ministro.

11. A pedido da entidade recorrida, o IGAPHE prestou acerca
do pedido de reversão a informação constante do ofício no 2944,
de 20.3.96, constante do processo instrutor.

12. E em complemento dela o ”memorando” constante do ofício
no 6050, de 19.6.96 (processo instrutor e fls. 33 dos autos).

13. Em 29.7.96 a auditoria jurídica do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações elaborou e submeteu a despacho da
entidade recorrida a informação no 118/96, que está a fls. 29 e segs.,
e cujos termos se dão como reproduzidos.

14. O requerimento foi indeferido por despacho da Secretária de
Estado ora recorrida de 9/8/96, lançado sobre a dita informação
no 118/96.

15. Esse despacho é do seguinte teor: ”Concordo. Comunique-se
ao IGAPHE e notifique-se aos interessados”.

16. Extinto o FFH, o recorrido IGAPHE recebeu, por transferência
legal, o património daquele organismo, bem como a capacidade de
prosseguir ou proceder a expropriações.

17. À data mencionada em 8., tinha sido construída na parcela
a Escola Secundária Ana de Castro Osório, ocupando 3,5 ha.

18. À mesma data, o FFH tinha construído na parcela 384 fogos
habitacionais e a Câmara Municipal de Setúbal 216.
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19. E tinha alienado uma área indeterminada de terreno da pro-
priedade a particulares e cooperativas, com a finalidade de construção
de habitação a custos controlados.

20. Durante os anos de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 foram cons-
truídos: a) Fogos: mais 288; b) Infra-estruturas: em 500 m de extensão
e nas vias envolventes a um parque (Parque da Bela Vista), arrua-
mentos, redes de água, esgotos pluviais e domésticos e iluminação
pública; em 400 m de extensão e no eixo viário principal a Sul da
parcela, arruamento e drenagem pluvial e iluminação pública; c) Equi-
pamentos no dito Parque da Bela Vista, um campo de jogos e bal-
neários, esgotos domésticos e pluviais, vedações e edifícios de apoio.

21. Actualmente em execução encontram-se ainda: 52 fogos, um
centro comunitário e uma zona verde com 12 ha (Parque da Bela
Vista).

22. E estão ainda previstos para o local: mais 209 fogos, redes
de esgotos domésticos e abastecimento de água no eixo viário principal
e prolongamento em 1000 m de extensão de arruamento e respectivas
infra-estruturas de uma avenida e duas transversais; um Clube da
Juventude, um Centro de Recursos Múltiplos, um Equipamento de
Turismo Social e um Centro de Distribuição Postal.

23. À data da prática do acto impugnado, pelo menos 15,718 ha
dos 49,718 ha da parcela não tinham sido objecto de qualquer in-
tervenção, nem existia projecto para o respectivo aproveitamento em
concreto.

24. Desde essa data e até à actualidade, desses 15,718 ha foram
urbanizados 5 ha.

25. O expropriante pretende fazer da área remanescente de terreno
(10,718 ha) uma ”bolsa de terreno em reserva” para, de futuro, ser
utilizada em programas de habitação a custos controlados ou rea-
lojamento de famílias de menores recursos.

- III -

O Código das Expropriações, aprovado pelo Dec-Lei no 438/91,
de 9.11, veio instituir em termos universais o chamado direito de
reversão, dedicando-lhe os arts. 5.o e 70o a 75.o. No caso presente,
está, sobretudo, em causa aquele art. 5o, que prescreve:

Artigo 5o

1 -”Há direito de reversão se os bens expropriados não forem apli-
cados ao fim que determinou a expropriação no prazo de dois anos
após a adjudicação ou, ainda, se tiver cessado a aplicação a esse
fim, sem prejuízo do disposto no n.o 4.

2 - Sempre que a realização de uma obra contínua determine a
expropriação de imóveis distintos, o seu início em qualquer deles
faz cessar o direito de reversão sobre todos os imóveis abrangidos
pelo projecto, anteprojecto, estudos prévios, plano, anteplano ou es-
quemas preliminares das obras aprovadas, consoante o caso.

3 - Para efeitos do disposto no número anterior entende-se por
obra contínua 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 coerente.

4 - O direito de reversão cessa:
a) Quando tenham decorrido 20 anos sobre a data da adjudicação;
b) Quando seja dado aos bens expropriados outro destino, mediante

nova declaração de utilidade pública;
c) Quando haja renúncia expressa do expropriado.
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5 - No caso da alínea b) do número anterior, o expropriado ou
demais interessados podem optar pela fixação de nova indemnização
ou podem requerer no processo anterior a revisão da indemnização
com referência à data da efectivação da nova aplicação dos bens,
nos termos do artigo 23.o, aplicando-se, com as devidas adaptações,
em caso de divergências sobre o valor da nova indemnização ou da
revisão da anterior, o disposto nos artigos 37.o e seguintes.

6 - A reversão deve ser requerida no prazo de dois anos a contar
da ocorrência do facto que a originou, sob pena de caducidade, sem
prejuízo de assistir ao expropriante, até ao final do prazo previsto
na alínea a) do n.o 4, o direito de preferência na alienação dos bens
para fins de interesse privado.

7 - O acordo entre a entidade expropriante e o expropriado ou
demais interessados sobre outro destino a dar ao bem expropriado
e o montante do acréscimo da indemnização que resultaria da apli-
cação do disposto no n.o 5 vale por renúncia ao direito de reversão.

8 - Se a entidade expropriante pretender alienar parcelas sobrantes,
deverá comunicar a sua intenção ao expropriado e demais interessados,
desde que todos sejam conhecidos, por carta registada com aviso
de recepção, com a antecedência mínima de 90 dias, findos os quais,
não tendo estes requerido a reversão, se entende que renunciaram
ao correspondente direito”.

Nos presentes autos, não se coloca nenhum dos obstáculos que
muitas vezes têm impedido este Supremo Tribunal de reconhecer
a existência do direito de reversão. Na realidade, esta foi tempes-
tivamente requerida à Administração, a qual se pronunciou de forma
expressa, praticando o acto impugnado. Não se põem, assim, pro-
blemas de caducidade nem de ausência de formação de indeferimento
tácito.

Um primeiro pomo de discórdia reside no facto de uma parte do
terreno ter sido vendida a particulares. Para o recorrente, isso desvirtua
o fim de utilidade pública da expropriação, que era a realização das
atribuições do FFH, enquanto organismo executivo da política ha-
bitacional do Governo. Para os recorridos (que admitem que essas
vendas existiram) tudo está em consonância com o D-L no 583/72,
de 30.12, mencionado na declaração expropriativa, já que se tratou
de vendas mediante concurso público, para construção de habitação
social ”a custos controlados”.

Mas a controvérsia entre as partes gira sobretudo em torno dos
nos 2 e 3 do artigo transcrito, ou seja, sobre se existe ou não uma
”obra contínua” que justifique o retardamento da intervenção do ex-
propriante no terreno, afastando o direito de reversão.

Realmente, provou-se que numa boa parte do terreno expropriado
o expropriante e quem lhe sucedeu não realizaram qualquer obra
ou intervanção, nem está previsto que aí venha a ter lugar.

Quer a entidade recorrida (na fundamentação do próprio acto de
indeferimento e na resposta e alegações), quer o contra-interessado
IGAPHE (sucessor do extinto FFH) defendem que as obras na parcela
decorrem ao abrigo do PIS (Plano Integrado de Setúbal), que visava
a realização de um programa de habitação social na zona. Esse plano
comporta várias fases de execução ao longo do tempo, segundo um
”projecto articulado, global e coerente” e daí que não tenham sido
todas realizadas. O IGAPHE insiste que o conjunto habitacional que
se está a construir tem uma ”configuração geométrica linear” e a
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susceptibilidade de execução faseada vem-lhe da sua própria natureza
de expropriação sistemática e do elevado número de fogos a erigir.

Na perspectiva do recorrente, o PIS é um mero documento interno
da Administração Pública sem validade e eficácia externa, pois nunca
foi publicado, mas ainda que fosse válido não reuniria os requisitos
do no 3 do art. 5o do Código das Expropriações e por isso não pode
ser qualificado de obra contínua.

Vejamos quem tem razão.
Sobre o que deve entender-se por obra contínua, para efeitos do

no 3 do art. 5o, pronunciou-se já o Acórdão deste Supremo Tribunal
de 24.5.2000, proc.o no 39.505, cujo sumário se transcreve:

I ”O direito de reversão de bem expropriado por não aplicação
ao fim determinante da expropriação no prazo de dois anos após
a adjudicação só cessa com fundamento no início de execução de
obra contínua em qualquer um dos prédios distintos que foram objecto
de expropriação se se apurar a existência de um projecto articulado,
global e coerente, susceptível de execução faseada ao longo do tempo,
abarcando o prédio em causa.

II - Não logrando o beneficiário da expropriação demonstrar - como
lhe competia, dado tratar-se de facto impeditivo ou extintivo do direito
invocado pela recorrente - a existência de tal ”projecto articulado,
global e coerente”, antes se apurando que, ao longo do tempo, ao
prédio em causa (no qual nunca foram executadas quaisquer obras)
foram sendo dadas destinações diversas (construção de núcleo ha-
bitacional, instalação de escola de formação profissional, instalação
de equipamentos e de pequenas indústrias), não pode o tribunal dar
por verificada a apontada causa de cessação do direito de reversão”.

Para além de fazer a exegese do preceito, o acórdão deixa claro
que o ónus da prova da existência do tal projecto articulado incumbe
ao expropriante, dado que se trata de facto impeditivo ou extintivo
do direito de reversão.

Como se viu, todos os intervenientes se entregam denodadamente
à discussão acerca da interpretação e aplicação deste no 3. Simples-
mente, uma análise mais cuidada mostra que a discussão tem de ser
deslocada para outra sede, porquanto o âmbito de aplicação da norma
nada tem a ver com a hipótese dos autos.

O que no no 2 se prevê (e o no 3 acha-se totalmente subordinado
à verificação dos pressupostos do no 2) é que o expropriante, ao
cabo do prazo de dois anos fixado no no 1, não tenha iniciado as
obras em determinada parcela, mas as tenha começado noutra pró-
xima, pertencente ao mesmo projecto de intervenção. Nesse caso,
e como a obra tem uma configuração linear, não foi ainda possível
chegar ao fim e implantá-la na área de todos os terrenos compro-
metidos com o projecto, mas porque a obra vai a eito deduz-se que
esse momento chegará. No fundo, a inércia do expropriante é apenas
aparente, não sendo razoável nem justo sancioná-la com a perda do
bem expropriado. Nem criar desigualdades, sujeitando a um trata-
mento mais favorável o expropriado cujo terreno fica numa das ”pon-
tas” do projecto, só porque os trabalhos, em vez de começarem por
esse lado, arrancaram do outro.

Não assim na hipótese dos autos, em que está em causa um único
terreno, uma única parcela, do mesmo proprietário. Quando o no 2
prevê que ”a realização de uma obra contínua determine a expropriação
de imóveis distintos . . .”, não está evidentemente a pensar em prédios
distintos do mesmo proprietário e pertencentes à mesma parcela. Pre-
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cisamente porque nas expropriações é frequente aglutinarem-se numa
só parcela vários prédios do mesmo expropriante é que a unidade
é a parcela e não o prédio. A prova disso está no art. 38o do Código,
que estabelece que ”será aberto um processo de expropriação para a
aquisição de cada uma das parcelas abrangidas pela declaração de uti-
lidade pública”.

Ora, no nosso caso, embora se possa presumir que haja outros
terrenos ou parcelas afectados aos objectivos do PIS, o certo é que
nada sabemos a esse respeito. Nada se passa fora da mesma e única
parcela (v. nos 16 a 22 da matéria de facto). Concebida para igualizar
vários proprietários no acesso ao direito de reversão, a ressalva dos
nos 2 e 3 é claramente inaplicável.

Mas imaginemos que era. Nesse caso, haveria que reconhecer que
a entidade recorrida não fez nos autos prova de que o tal PIS con-
templa a para o local um projecto ”articulado, global e coerente”.
Muito pelo contrário, o que ficou evidente é que as intervenções
no terreno foram sendo realizadas sem essa marca de articulação
e coerência, com construção directa de fogos pelo expropriante, alie-
nação de terrenos a particulares, construção de infra-estruturas e equi-
pamentos e fogos de habitação de forma aparentemente avulsa e
dispersas pela parcela, sem nunca se perceber o passo que adiante
se ia seguir. E quanto à configuração geométrica linear e execução
faseada no tempo que o no 3 do art. 5o exige nem é bom falar, pois
não há sequer vestígios de qualquer obra com essa configuração, nem
mapa de fases de trabalho que houvesse de ser adoptado.

São assim flagrantes as semelhanças com a hipótese de que se
ocupou o já citado Ac. do S.T.A. de 24.5.2000.

Por conseguinte, terá de ser o no 1 do artigo - e não o no 3 -
a regular o caso.

Esse no 1 regula dois casos diferentes de reversão, cada qual com
motivos e pressupostos distintos. Primeiro, a reversão decorrente da
não aplicação do bem ao fim da expropriação até ao prazo limite
de dois anos após a adjudicação; segundo, a reversão por cessação
da aplicação ao fim expropriativo.

Dito isto, convirá agora fazer o retrato da situação de facto com
que nos confrontamos, e que é resumidamente a seguinte: à data
do pedido de reversão, a Administração tinha concretizado, por ini-
ciativa própria, apenas parte, e uma parte muito pequena, do programa
de construção de habitação social que decorria do Plano Integrado
de Setúbal estava edificada uma escola, ocupando 3,5 ha, e 600 fogos
(cf. nos 16 e 17 da matéria de facto provada).

De então para cá, alienaram-se terrenos em favor de particulares
e cooperativas para construção de habitações a custos controlados,
iniciaram-se e concluíram-se neles mais 288 fogos, equipamentos de
utilização social e infra-estruturas. Há ainda habitações a serem cons-
truídas (52), bem como um edifício de utilização colectiva e um parque
de zona verde. Estão além disso ”previstos” mais 209 fogos, infra-
-estruturas de uma avenida e educações de utilização colectiva - nos 19,
20 e 21 da matéria de facto.

Pode assim concluir-se que se começou e continuou a construir
na propriedade um bairro de habitação social, que inclui algumas
das componentes da vida urbana como as que acabam de ser descritas.
No entanto, não foi possível apurar, com precisão, qual a área do
terreno ocupada pela urbanização, compreendendo habitações, vias
de circulação, edifícios colectivos e outros equipamentos. Nem na
actualidade, nem à data da formulação do pedido de reversão.
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O recorrente alega, mas não logra provar, que permanecem por
urbanizar, continuando como rústicos, cerca de 39 ha dos quase 50
que a parcela tinha. Os recorridos impugnam esse dado, contrapondo
que a área utilizada ”ultrapassa largamente” os 10 ha, e bem assim
que a propriedade se encontra ”completamente infra-estruturada em
cerca de 2/3 da sua área” - afirmações que igualmente se não podem
dar como provadas.

Olhando exclusivamente para o número de fogos, percebe-se que,
dos 7.500 que estavam programados (no 5 da matéria de facto) à
data do pedido de reversão havia 600 construídos, e que depois disso
se edificaram ou estão para se edificar mais 549, o que ficará sempre
muito aquém daquele número, e indicia um subaproveitamento da
parcela.

É também seguro, pois se acha expressamente admitido pelos re-
corridos - e por isso se levou ao elenco da matéria assente - que
à data desse pedido e bem assim da prática do acto impugnado não
tinha havido intervenção de espécie nenhuma em pelo menos 15,718 ha
dos 49,718 ha da parcela, nem existia qualquer projecto para o res-
pectivo aproveitamento em concreto.

No documento de fls. 49 lia-se que ”a parcela foi afectada ou alvo
de compromissos assumidos por parte do IGAPHE em cerca de 34
dos seus 49,718 ha . . .»

No esclarecimento prestado a fls. 149, o FFH admite que desde
essa altura para cá foram urbanizados mais 5 ha, estando agora livres
10,7 ha.

Acrescenta a mesma entidade que essa área constitui uma impor-
tante ”bolsa de terreno em reserva” que de futuro poderá ser afectada
a programas de habitação a custos controlados ou de realojamento
de famílias de menores recursos.

Como aplicar o direito a esta factualidade?
Afastado o concurso dos nos 2 e 3 do art. 3o, as questões a tratar

perfilam-se da seguinte maneira:
a) Há direito de reversão quando o fim constante da declaração

de utilidade pública era a construção, pelo expropriante, de um pro-
grama de habitação social e o mesmo alienou parte da parcela, por
concurso, a particulares e cooperativas com vista à construção de
casas de habitação a custos controlados?

b) Há direito de reversão quando, decorridos 16 anos sobre a data
da adjudicação ao expropriante, as obras começaram mas ainda não
terminaram, indo prolongar-se por vários anos mais?

c) Há direito de reversão quando se prova que o expropriante
não afectou parte significativa da propriedade à destinação específica
que deu à restante e o pretende ”reservar” para futuras intervenções?
Pode haver reversão parcial do bem expropriado?

Primeira questão:
Se é certo que não foi o expropriante a executar a obra, não é

menos exacto que foi mantida a finalidade para que a parcela foi
expropriada, que era a construção de habitação social. A diferença
está em que a maioria do construído foi realizada sem emprego de
dinheiros públicos, através do investimento de particulares e coo-
perativas a quem o FFH alienou os terrenos. Mas ao proceder a
essa alienação por concurso, vinculando os adquirentes à construção
de habitação a custos controlados, o expropriante certificou-se de
que ia ser dado ao terreno o mesmo destino.

Efectivamente, a habitação a custos controlados é realidade assi-
milável à habitação social. Já a Portaria no 580/83, de 17.5, considerava
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”habitações sociais as habitações a custos controlados promovidas pelas
câmaras municipais, cooperativas de habitação económica, pelas ins-
tituições particulares de solidariedade social e pela iniciativa privada
com o apoio financeiro do Estado e destinadas à venda e ao arren-
damento nas condições de acesso estabelecidas no presente diploma”.

Na Portaria no 828/88, de 29.12, que revogou aquela primeira, a
equiparação entre ambos os conceitos é absoluta, dispondo por exem-
plo o art. 1o:

”São consideradas habitações de custos controlados (habitações
sociais):

( . . .)”
Por outro lado, as vendas feitas pelo IGAPHE de lotes de terreno

da parcela expropriada são negócios jurídicos que obedeceram a uma
prévia regulação legal, que as ordenava à finalidade específica da
promoção de habitação social, para a qual o organismo se encontrava
vocacionado.

Assim é que o Dec-Lei no 141/88, de 22.4, veio justamente regular
a alienação dos ”fogos de habitação social e terrenos que sejam da
propriedade do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habi-
tacional do Estado (IGAPHE) . . .”, estabelecendo, entre outras regras,
que ”o preço de venda dos terrenos para programas de habitação social”
seria fixado por Portaria do Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações (art. 6o).

Este art. 6o foi posteriormente alterado, passando a rezar assim:

Art. 6o

”Os terrenos afectos a programas de habitação de custos controlados
podem ser vendidos em propriedade plena ou em direito de superfície
a entidades privadas, nas condições e pelos preços a definir em portaria
conjunta dos Ministros das Obras Públicas, Transportes e Comuni-
cações e do Emprego e da Segurança Social”.

Em execução deste comando, o Governo tem vindo a publicar Por-
tarias fixando o preço de venda destes terrenos, que designa como
os ”destinados a programas de habitação de custos controlados” - cf.
Portarias nos 63/93, de 16.1, 161/94, de 22/3, 396/95, de 3.5, 389/96,
de 21.8, 316/97, de 13.5, 76/98, de 19.2, 427/99, de 15.7 e 106/2000,
de 25.2. Algumas destas portarias contêm além disso regras sobre
quem pode adquirir estes terrenos e o procedimento de selecção do
comprador (concurso público ou ajuste directo, consoante os casos).

Previstas e reguladas na lei como instrumentos de realização da
política de habitação social do Estado, as vendas efectuadas não se
apresentam assim como negócios visando lucros, como o recorrente
afirma. Antes representam uma evolução que teve por marco sig-
nificativo a extinção do FFH. Da ideia de construção de habitações
por intervenção directa do FFH, que estava incluída no leque das
suas atribuições e competências (v. o art. 8o do diploma citado na
D.U.P., o Dec-Lei no 583/72, de 30.12) passou-se para uma forma
de intervenção mais mediata, mas o resultado não é diferente - a
promoção de casas de habitação social.

Com as vendas realizadas não se desvirtuou nem descaracterizou
a finalidade concreta que constituiu a causa de utilidade pública que
motivou a expropriação. Houve respeito por esse fim, se bem que
alcançado por meios diferentes dos inicialmente previstos.
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Não é, pois, o facto de os terrenos terem sido vendidos, nas descritas
condições, que faz nascer em favor do recorrente o direito de reversão.
Assinale-se, enfim, que em hipótese com algumas afinidades com esta,
o STA entendeu também não ter havido desvio do fim expropriativo
- vide Ac. de 30.5.2000, proc.o no 29.251.

Segunda questão::
Como atrás se viu, no momento em que o recorrente exerceu o

seu direito, a intervenção do expropriante no terreno era relativamente
escassa, com apenas uma parte da obra realizada, quer na construção
de fogos, quer nas outras componentes urbanísticas - infra-estruturas
e equipamentos, que praticamente só arrancaram depois de formulado
o pedido de reversão.

Será que uma realização apenas parcial da obra satisfaz os objectivos
da lei, ou é pelo contrário insuficiente para contrariar o surgimento
do direito de reversão?

Pressuposto desse direito é que os bens expropriados não sejam
”aplicados ao fim que determinou a expropriação” no prazo de dois
anos (art. 3o, no 1).

Parece, assim, que a lei se contenta que a aplicação ao fim tenha
começado. O prazo de dois anos é um prazo dado ao expropriante
para vencer a sua própria inércia, não tem em vista impor a conclusão
dos trabalhos dentro dele.

De facto, fácil é imaginar-se obras relativamente às quais seria
irrealista estipular-se um prazo máximo dessa ordem, e a construção
de uma nova urbanização, se for de apreciável dimensão, pode per-
feitamente ser uma delas. No sentido apontado, v. o Ac. do STA
de 6.10.98, proc.o no 41.736.

De igual modo, no Parecer do Conselho Consultivo da P.G.R.
entendeu-se:

”. . . os bens não serão aplicados ao fim que determinou a ex-
propriação quando não forem iniciadas as obras ou trabalhos previstos,
de acordo com o projecto aprovado”, e que ”embora não seja de
exigir a sua conclusão, será, pelo menos, indispensável que se trate
de obras integradas na execução do projecto e devidamente progra-
madas para a realização do fim que determinou a expropriação”,
acrescentando-se:

”Poderá, pois considerar-se que há aplicação ao fim de utilidade
pública quando, verificando-se apenas um início de afectação, os tra-
balhos começaram de modo eficaz, efectivo e coerente antes da ex-
piração do prazo fixado na lei” (Parecer no 86/98, de Março de 1999,
no D. R., II série, no 281, de 3.12.99, p. 18317).

Mas quererá isso dizer que o expropriante pode protelar inde-
finidamente o fim dos trabalhos, resguardado dos efeitos da reversão?
No seu trabalho intitulado Expropriações por Utilidade Pública (Texto
Editora, 1997, p. 420), José Osvaldo Gomes entende que não, de-
fendendo a aplicação do limite máximo de 6 anos previsto no art. 3o,
no 1, do Código. Nesta norma estipula-se que ”a expropriação deve
limita-se ao necessário para a realização do seu fim, podendo, todavia,
atender-se a exigências futuras, de acordo com um programa de execução
faseada e devidamente calendarizada, o qual não poderá ultrapassar
o limite máximo de seis anos”.

Não se acompanha o autor na conclusão que tira deste enunciado.
A lei não diz que as obras não podem ultrapassar 6 anos, o que
lá se estabelece é que o programa desses trabalhos que não irão
iniciar-se desde já não pode prever um horizonte superior a 6 anos.
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Tratar-se-á, ainda, dum prazo para iniciar e não concluir obras - isto
é, para se iniciarem aqueles trabalhos que não vão ser começados
nos 2 anos subsequentes à aquisição do terreno, por só daqui a mais
tempo serem precisos para esse efeito.

Outro argumento em favor da irrelevância da data de conclusão
dos trabalhos está no facto de este ter já sido, em anterior lei de
expropriações, um elemento relevante, e decisivo. É que, no regime
da célebre Lei no 2030, de 22.6.48, o expropriado podia obter a reversão
se ”a obra cuja necessidade determinou a expropriação não estiver rea-
lizada nos prazos inicialmente previstos ou nas prorrogações devidamente
autorizadas” (art. 8o, no 1). Era por conseguinte em atenção da data
de conclusão, e não de início dos trabalhos, que se instituía o direito
de reversão (no sentido de que tais prazos incluíam os de conclusão
das obras, v. o Ac. do STA de 26.10.62, proc.o no 6195, em A.D.,
147/86). Ora, é de crer que o legislador de 1991, ao regular o direito
de reversão, e ao fazê-lo com uma amplitude que historicamente só
tinha paralelo no regime da Lei no 2030, tinha forçosamente presente
que fora essa a opção da antiga lei. Se não reproduziu na nova lei
os termos da anterior foi pura e simplesmente porque não quis acolher
a solução.

Deve, assim, concluir-se que o Código das Expropriações não quis
fixar prazo para o expropriante concluir, sob pena de o prédio reverter
para o expropriado, obras iniciadas adentro daqueles 2 anos. Sem
prejuízo de já poder relevar para esse efeito uma interrupção dos
trabalhos por bastante tempo (2 anos? ) e, seguramente, o abandono
da obra ou do projecto. Quanto a este aspecto, referem Garcia de
Enterría e Ramón Fernández que está igualmente omisso na lei es-
panhola ”o caso de obras iniciadas, mas suspendidas e não concluídas;
será uma questão de interpretação fáctica deduzir se há ou não verdadeiro
abandono” (Curso de Derecho Administrativo, 2.a ed., II, p. 296).

Sendo assim, a data de formulação do pedido de reversão interessa,
mas apenas para reconhecer que, ao tempo, o expropriante tinha
já dado início à execução do programa de habitação social, com a
construção de largas centenas de fogos e uma escola e a alienação
de lotes para construção por particulares e cooperativas, no men-
cionado regime e para idêntica finalidade. Decididamente que há
começo dos trabalhos e aplicação ao fim, e nada se mostra alegado
quanto a eventuais ”interrupções” e respectiva duração.

Terceira questão:
Evidenciam os autos que uma parte significativa da parcela, mais

concretamente 15,718 ha, não tinham sido aplicados ao fim da ex-
propriação à data da prática do acto recorrido nem estava revista
a respectiva destinação a nenhuma intervenção urbanística concreta
- implantação de fogos, de equipamentos, zona verde ou de lazer,
etc. Note-se que este último tipo de afectação, embora por via de
regra não implique a implantação de construção, participa também
da função de proporcionar uma vida em comunidade no espaço em
questão, e por isso constitui também aproveitamento urbanístico do
solo expropriado.

Mas esses 15,7 ha não foram aproveitados para nenhuma dessas
finalidades, não foram portanto urbanizados, nem existe nenhum pla-
no para os urbanizar. O que há é apenas uma mera intenção de
os conservar para prevenir eventuais necessidades futuras em matéria
de habitação social. Mas isso não se pode considerar coberto pela
declaração de utilidade pública, nem oponível ao direito de reversão,
tal como este se encontra previsto na lei.
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Doutro modo, o expropriante poderia sempre bloquear o exercício
do direito de reversão. Não podendo apresentar nenhum plano ou
programa de intervenção nas áreas de terreno que não ocupara, bas-
tava-lhe alegar que ainda viria a precisar delas para se furtar à reversão.

Mas não pode ser assim. E não colhe o argumento do expropriante
de que a ”reserva” do terreno se justifica pela mesma causa que
levou à expropriação - a construção de habitação social. Essa é, de
facto, a finalidade típica da expropriação, em abstracto, mas não é
a sua causa. A utilidade pública que justifica a declaração há-de for-
çosamente traduzir-se num aproveitamento concreto dos bens a ex-
propriar, em determinada obra que neles se pretende levar a cabo.
Uma declaração de utilidade pública publicada para fazer determinada
estrada não pode ser aproveitada para construir outra diferente, só
porque a finalidade é idêntica: O que releva é o fim específico, a
necessidade pública concreta que em cada caso tornou justificável
o sacrifício do direito de propriedade.

Por isso, essa causa tem de ser actual relativamente à data da
declaração de utilidade pública. Só o que for necessário para a con-
secução do fim em vista é que pode servir de causa expropriandi.
No entanto, e como mais atrás já se viu, a lei introduz uma excepção
a este princípio quando admite, no no 1. do art. 3o do Código, que
é possível atender a ” . . . exigências futuras, de acordo com um programa
de execução faseada e devidamente calendarizada, o qual não poderá
ultrapassar o limite máximo de seis anos”.

Mas, ao exigir o estabelecimento de um programa de execução
faseada e calendarizada, o legislador quis ainda assim obrigar o ex-
propriante a antecipar e definir desde logo essas necessidades futuras,
sem margem para a sua ulterior invocação pelo expropriante à medida
das suas conveniências. As ”exigências futuras” que o preceito ressalva
são os aproveitamentos do imóvel que não é possível ou não é con-
veniente fazer desde já (designadamente por não haver para tanto
recursos financeiros) mas que antecipadamente se revelam necessários
para desenvolvimento ou completamento do projecto inicial. O que
a lei prevê é, por exemplo, que para construção dum estádio municipal
se expropriem 10 ha, sendo que 7 são para o estádio propriamente
dito e respectivos acessos, trabalhos que vão arrancar agora, e os
outros 3 para de futuro serem construídos 2 pavilhões polidesportivos,
ou para implantação dos acessos de ligação a uma estrada que está
programada para o local mas que se prevê que não possa ser feita
antes de 3 ou 4 anos.

É bem diferente a realidade dos autos. A destinação que o ex-
propriante cogita vir a dar à parte da parcela que não utilizou não
foi antecipada na declaração de utilidade pública, a qual não incluiu
nenhum programa de execução faseada e calendarizada. Esse programa
tão-pouco existe na actualidade, tudo não passando de ideias e in-
tenções (relembre-se que o acórdão interlocutório de fls. 131 impunha
à entidade recorrida e ao recorrido IGAPHE a junção de ”cópia
de eventuais projectos para concretização desse previsto destino”, que
os mesmos não puderam fazer).

Não há, assim, qualquer fundamento legal para o expropriante re-
servar, como pretende, essa área de terra para futuras - e eventuais -
realizações, ainda e sempre ao abrigo da declaração de utilidade pú-
blica com mais de 20 anos. Pese embora a importância da necessidade
social que invoca.

Afigura-se, deste modo, estarem reunidos os pressupostos da re-
versão. Estes 15,718 ha, ou não foram aplicados ao fim da expropriação,
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ou deixaram de o ser, se por hipótese estavam de início incluídos
na área a urbanizar (o que desconhecemos, pois os recorridos não
foram capazes de juntar aos autos cópia do PIS, não sendo a planta
de fls. 128 suficiente para documentar todo o plano). Nesta hipótese
ocorreria então a segunda hipótese de reversão contemplada no art. 5o

- a cessação da aplicação ao fim.
Abra-se aqui um parêntesis, para refutar a ideia de que o PIS,

não estando publicado, não pode servir para justificar uma eventual
inexistência do direito de reversão. Pelo que dos autos é possível
respigar (e uma vez mais se lamenta que nenhuma das partes o tenha
exibido perante o tribunal), o PIS (Plano Integrado de Setúbal) era
um programa de acção da Administração Pública para a construção
de habitação social, e não um plano urbanístico do qual viesse aos
particulares qualquer vinculação ou limitação. Só se o fosse teria as
características de verdadeiro plano, pois decerto que viria acompa-
nhado de um regulamento, que lhe conferiria então a natureza de
acto regulamentar ingerente, logo sujeito a publicação por ordem
do art. 119o da CRP.

Uma breve análise do instituto da reversão comprova a bondade
da respectiva aplicação in casu.

Como é sabido, denomina-se reversão o poder conferido ao ex-
propriado de readquirir o bem expropriado, quando o mesmo não
tenha sido aplicado aos fins indicados na declaração de utilidade pú-
blica ou tenha cessado essa aplicação.

A reversão é corolário de dois princípios com assento constitucional
- o da garantia da propriedade individual e o princípio da propor-
cionalidade, na vertente da necessidade ou indispensabilidade, ou da
menor ingerência possível - cf. CRP, art. 266o, no 2, e Gomes Canotilho,
Direito Constitucional, p. 387. O princípio está claramente afirmado
no art. 3o do Código das Expropriações, que se deixou transcrito
(”A expropriação deve limitar-se ao necessário . . .”).

A sua natureza jurídica não é consensual, variando entre a de direito
legal de compra e a de condição resolutiva da expropriação - cf., acerca
destas posições, Fernando Alves Correia, As Garantias do Particular
na Expropriação por Utilidade Pública, p. 62 e segs.. A nossa Juris-
prudência parece claramente preferir esta segunda qualificação (v.
Acs. do STA de 2.2.95, proc. 32.775, 19.4.94, proc.o no 30.756 e 27.6.95,
este último em A.D., 408/1347).

Não é igualmente de excluir o contributo de García de Enterría
e Ramón Fernández (ob. cit., p. 294), para quem o que se dá com
a reversão é uma invalidade sucessiva ou superveniente.

A causa da reversão pode encaixar-se numa matriz de cessação
dos pressupostos em que se funda o acto administrativo, e que para
alguns é geradora do dever legal da respectiva revogação (Robin de
Andrade, A Revogação dos Actos Administrativos, p. 203). Esta posição
não é consensual, mas não é preciso compartilhá-la para reconhecer
que, em última análise, são também razões de legalidade (outro prin-
cipio que a reversão convoca) a inspirá-la. Se o bem já não é necessário
ao fim de utilidade pública que justificou a expropriação, esta des-
legitimizou-se supervenientemente. E a legalidade só será reposta com
a sua eliminação do mundo do Direito, se for esse o interesse do
proprietário.

Costuma dizer-se, e bem, que ”o interesse público específico que
constitui a causa da expropriação acompanha a vida deste instituto mes-
mo para além da sua consumação, de modo que perante o seu não
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cumprimento o expropriado pode requerer a reversão dos bens expro-
priados” (F. Alves Correia, As Garantias . . ., p. 163). É justo citar
também um antigo aresto deste Supremo Tribunal, onde avisadamente
se pondera que ”o princípio da limitação da expropriação ao necessário
para a realização do seu fim reporta-se, não apenas à área expropriada,
mas também à actualidade da realização da obra que a motivou” (Ac.
de 30.3.62, nos Apêndices, no 75, de 30.3.62).

Desaparecida a causa da expropriação, esvai-se a legitimação para
o ataque à propriedade privada, que tinha como único fundamento
a realização de um determinado bem comum.

Ora, é um dado adquirido que uma parte importante do terreno
não foi afectada ao programa de habitação social que serviu de causa
à expropriação, nem está contemplada em qualquer plano ou projecto
concreto de intervenção futura. Ao cabo de todo este tempo pode
considerar-se, relativamente a essa área, que estamos perante um
autêntico abandono dos trabalhos.

Se o terreno, numa boa parte, não era afinal preciso para a rea-
lização da urbanização, então não devia ter sido expropriado, pois
a expropriação deve ater-se ao estritamente necessário.

É esse o fundamento para a reversão.
Haverá obstáculos à reversão de apenas parte da parcela? De modo

algum. Desde logo, na sã execução dos princípios delineados, não
se vê outro modo de respeitar, por um lado, a outorga ao expropriante
da faculdade de dispor do terreno para os fins da expropriação e,
por outro, o exercício do direito de reversão. Ao renunciar ao apro-
veitamento total da propriedade, o expropriante deixou que a parte
não aproveitada ganhasse uma utilidade económico-social autónoma.
Só assim não seria se, por um critério objectivo, fosse evidente que
a mesma não possuía utilidade económica para o expropriado, e pu-
desse ser desprezada, fosse na prognose de uma exploração agrícola,
fosse na de uma aptidão edificativa. Mas não será certamente o caso
de 15 hectares de terreno às portas de Setúbal . . .

Daí que certos autores aceitem, sem rebuço, a reversão parcial
- cf. Nazareno Saitta, La Retrocessione dei Beni Espropriati, Griuffrè,
Milão, 1974, p. 96.

Será uma natural decorrência do princípio da proporcionalidade,
nas vertentes da necessidade e da proibição do excesso.

A questão será somente a de saber se esse resultado encontra le-
gitimação no próprio no 1 do artigo 3o, ou se há que buscá-la noutro
preceito de que ainda não se falou - o do no 8 do mesmo artigo.

Neste dispositivo lê-se o seguinte:
8 ”Se a entidade expropriante pretender alienar parcelas sobrantes,

deverá comunicar a sua intenção ao expropriado e demais interessados,
desde que todos sejam conhecidos, por carta registada com aviso
de recepção, com a antecedência mínima de 90 dias, findos os quais,
não tendo estes requerido a reversão, se entende que renunciaram
ao correspondente direito”.

Serão os 15.718 ha um bem relativamente ao qual ”cessou a apli-
cação” ao fim da expropriação (no 1 do art. 5o) ou uma ”parcela
sobrante” (no 8)?

A escolha não é importante, até porque nada impede que ambas
as normas concorram para ditar o mesmo resultado. Além disso, é
razoável ver entre as normas uma relação de especialidade, regulando
a do no 1 todos os casos de cessação da aplicação do fim (abrangendo
também, e designadamente, os de alteração ou desvirtuamento do
fim) e o no 8 o caso particularizado de desnecessidade superveniente.
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A aplicação do no 8 suscita, porém, duas observações importantes.
Em primeiro lugar, a lei manda que o expropriante notifique o in-
teressado para exercer o direito de reversão, mas nada impede que
este se antecipe e deduza, sponte sua, o pedido correspondente, se
tiver conhecimento do facto. É também o ponto de vista de Osvaldo
Gomes - ob. cit., p. 424.

Em segundo lugar, o preceito parece condicionar o desencadea-
mento dos efeitos da reversão à hipótese formulada logo no início,
ou seja, que o expropriante pretender ”alienar parcelas sobrantes”.
Com efeito, não faz sentido que se condicione a aquisição do direito
de reversão a um desígnio comercial, ou pelo menos de pura gestão
patrimonial. Sob pena de ofensa dos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da justiça (art. 266o, no 2, da CRP) e do sub-
princípio dos limites da estrita necessidade incorporado no art. 3o do
CE, sempre que existam parcelas sobrantes com apreço económico
próprio tem de haver reversão. Não é a eventualidade de o expro-
priante querer desfazer-se de partes do solo que deve marcar quando
se produz ou deixa de produzir esse efeito jurídico. O surgimento
do direito não pode ficar ao sabor de algo tão aleatório. Interpretado
dessa maneira, o no 8 seria inconstitucional. Resta, pois, procurar
uma interpretação conformadora, e essa parece só poder ser a de que
o direito de reversão existe sempre, independentemente de notifi-
cação; todavia, se o expropriante quiser alienar o bem, terá obri-
gatoriamente de expedir a notificação, pois a falta dela podia nesse
caso vir a comprometer a recuperação da coisa pelo expropriado.

Seja como for, a forma como, in casu, o pedido do expropriado
e ora recorrente foi feito permite sem esforço o respectivo enqua-
dramento em qualquer das fontes do direito invocado. Recorde-se
que o que está requerido a fls. 22 é que ”seja autorizada a reversão
a favor do expropriante e dos demais proprietários identificados no arto 5o,
da parte do prédio expropriado que não está urbanizada”.

Existindo como existia uma parte sobrante do terreno, não ur-
banizada e sem aproveitamento urbanístico previsto, fora da progra-
mação de obra do expropriante ou da entidade que lhe sucedeu
(15,718 ha) que não foi destinada à construção de habitação social
ou deixou entretanto de o ser, há direito de reversão sobre ela, e
por conseguinte o indeferimento impugnado é ilegal.

Tem-se vindo a referir que essa área é de 15,718 ha, muito embora
haja prova nos autos de que na actualidade somente sobram uni-
camente 10,7 ha (v. fls. 149). Na realidade, importa reportar o fe-
nómeno da reversão, se não à data em que o pedido é formulado
à Administração, pelo menos à da prática do acto que o indeferiu,
e cuja legalidade é aqui posta em causa. Isto por causa do princípio
segundo o qual essa legalidade se afere relativamente ao momento
da emissão do acto que é impugnado. E sendo assim há que des-
considerar a transformação da realidade ocorrida posteriormente, co-
mo é a intervenção urbanística nos tais 5 ha.

Sem prejuízo de tal facto poder ser valorado noutra fase, a de
execução do presente julgado, como a lei prevê.

A encerrar, resta ainda afastar a argumentação do expropriante
contra a reversão com base em que a parcela em causa foi objecto
de expropriação sistemática.

A expropriação sistemática não é invocável contra a reversão, como
o não é contra a caducidade da declaração de utilidade pública nos
termos do art. 9.o, n.o 2, do antigo Código - vide a doutrina do Ac.
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deste Supremo Tribunal de 2.6.92, proc.o no 29.697, publicado nos
Apêndices ao D. R., p. 3524. De acordo com a matriz do art. 26o

do Dec-Lei no 576/70, de 24.11 (Lei dos Solos), na expropriação sis-
temática a expropriação faz-se ”por fases de modo a não possibilitar
a antecipada qualificação, como terrenos para construção, de áreas ainda
não adquiridas pela Administração”. E então, ”ou se fazem várias e
sucessivas declarações de utilidade pública, à medida que as necessidades
o vão exigindo, ou se recorre à figura da expropriação diferida” (Marcello
Caetano, Manual, tomo II, p. 1034). A expropriação diferida é feita
parcelarmente e por zonas, nos termos do art. 6o da Lei no 2030,
de 22.6.48. O prazo total para a expropriação das zonas não pode
exceder 12 anos - prescreve o no 3 - e a declaração de utilidade
pública tem de determinar a divisão em zonas e estabelecer os prazos
e a ordem da expropriação (no 4).

Na interpretação do citado Acórdão de 2.6.92, ”a sujeição de prédios
a qualquer plano de expropriação sistemática não dispensa concretas
e sucessivas declarações de utilidade pública, pois, é à medida das ne-
cessidades de execução do plano que se vai publicando as necessárias
declarações de utilidade pública” (loc. cit., p. 3537).

Ora, no caso dos autos, nem se procedeu assim, pois é só uma
a declaração de utilidade pública, nem pela forma expressamente
prevista naquele no 3, já que não houve a coeva definição de prazos
e fases. A expropriação só será, pois, sistemática, in nomine. De qual-
quer maneira, nada há de conatural à essência do instituto que possa
reclamar uma derrogação do direito de reversão. Muito menos se,
a acrescer a todas essas omissões, tiverem transcorrido mais de 16
anos sobre a declaração de utilidade pública e expropriação sistemática
(recorde-se que a expropriação por zonas só poderia valer por 12
anos).

Por conseguinte, a declaração de expropriação sistemática não pode
validamente opor-se ao direito de reversão sobre os 15,718 ha que
aqui se reconhece, nos termos atrás descritos.

Tendo decidido doutro modo, o acto impugnado enferma de vio-
lação de lei, pelo que se impõe a respectiva anulação contenciosa.

Fica prejudicado o conhecimento dos restantes vícios, a que se
não reconheceu prioridade por aplicação do critério da mais estável
e eficaz tutela jurídica dos interesses em causa, espelhado na al. a)
do no 2 do art. 57o da LPTA.

Nestes termos, e com os fundamentos invocados, acordam em con-
ceder provimento ao recurso e anular o acto recorrido.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Simões de Oliveira (rela-
tor) — António Samagaio — Pamplona de Oliveira.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

DAFSE. Incompetência absoluta. Decisão de certificação e
ordem de devolução.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Director-Geral do DAFSE dispunha de competência
para emitir a decisão de certificação prevista no n.o 4
do art. 5o do Regulamento (CEE) n.o 2950/83, do Con-
selho, de 17/10, ainda que esse acto devesse ser inter-
pretado como uma proposta, dirigida à Comissão, de
inelegibilidade das despesas não certificadas.

II — No domínio desse Regulamento, era nulo, por incom-
petência absoluta do seu autor, o acto do mesmo órgão
nacional que, sem precedência de uma decisão final to-
mada pela Comissão Europeia e carecendo de natureza
simplesmente cautelar, ordenasse a devolução de quantias
adiantadas no âmbito das ajudas proporcionadas pelo
FSE.

Recurso n.o 44.819. Recorrente: DAFSE. Recorrido: PARTEX - Com-
panhia de Serviços, SA. Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Madeira dos
Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo
Social Europeu (DAFSE) interpôs recurso jurisdicional da sentença
do TAC de Lisboa que, concedendo provimento ao recurso conten-
cioso que Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, S A, deduzira
de dois despachos daquela entidade, de certificação de financiamentos
e de imposição da devolução de certo montante, declarou nulos esses
dois actos administrativos por considerar que a sua autora era ab-
solutamente incompetente para os praticar.

A recorrente terminou a sua alegação de recurso, enunciando as
conclusões seguintes:

I - 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.

II - A referida verificação é feita a dois níveis: em 1.a linha, pelo
Estado membro (no caso presente, pelo DAFSE) no âmbito dos po-
deres de certificação que lhe são conferidos por legislação nacional
e comunitária - art. 5o, n.o 4, «in fine», do Reg. CEE n.o 2950/83,
do Conselho, de 17/10, e art. 2o, n.o 1, al. d), do DL n.o 37/91, de
18/1); numa 2.a fase, e baseando-se na decisão de certificação do
Estado membro, pela Comissão Europeia.

III - 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. 2o, n.o 1, al. d), 11o, n.o 1, al. d), e 13o. al. b), do DL n.o
37/91, de 18/1, e n.o 2 do art. 1o do DL n.o 158/90, de 17/5, com
a redacção que lhe foi dada pelo DL n.o 246/91, de 6/7).

IV - O procedimento certificativo nacional inserido num proce-
dimento mais amplo de direito administrativo comunitário goza de
autonomia funcional e tem natureza vinculante ou prejudicial da de-
cisão final da Comissão Europeia.

V - O conteúdo (ou parte dele) da decisão final (da Comissão
Europeia) fica necessariamente dependente do sentido determinado
pela operação de certificação.
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VI Não cabe apenas à Comissão Europeia definir (em concreto)
e decidir se uma despesa se enquadra no leque de despesas elegíveis.
Não é, portanto, sua competência exclusiva.

VII - 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.

VIII - Despesas elegíveis são aquelas que, estando previstas na
legislação nacional e comunitária, constando como aprovadas do pe-
dido de contribuição e não excedendo esse valor, encontrando-se com-
provadas por documentos justificativos idóneos e sendo necessárias
e legítimas, se destinem a cobrir as despesas constantes do art. 1o

do Reg. CEE 2950/83.
IX - O poder de certificar envolve necessariamente um juízo de

elegibilidade e de não elegibilidade das despesas constantes do pedido
de pagamento de saldo.

X - Através deste poder certificativo, o Estado membro garante
perante a Comissão Europeia a boa execução das acções e a correcta
aplicação dos dinheiros do FSE que lhe são entregues.

XI - A certificação delimita positivamente o campo de incidência
da decisão da Comissão, vedando-lhe a aprovação de pagamentos
que o próprio Estado membro, em seu desfavor, não haja considerado
legítimos, nem justificados.

XII - O co-financiamento das acções apoiadas, obedece a taxas
de intervenção insusceptíveis de modificação mesmo quando haja lugar
à alteração dos montantes concedidos, pelo que, caso a Comissão
aprovasse despesas não certificadas pelo Estado membro, fá-lo-ia em
violação do art. 5o, n.o 5, da Decisão 83/516/CEE.

XIII - Assegurando o Estado membro parte significativa do co-
-financiamento das despesas elegíveis (no caso de Portugal, 40,5 %),
tem necessariamente de estar investido no poder de considerar in-
justificadas e de recusar o financiamento nacional de determinadas
despesas, o que acarreta - por inerência - uma decisão de não .fi-
nanciamento por parte do FSE.

XIV - A natureza constitutiva, e não meramente declarativa, da
decisão de certificação explica-se na medida em que a utilização abu-
siva ou em condições legalmente inadequadas das contribuições re-
cebidas implica (na parte correspondente à contribuição pública na-
cional) ou pode implicar (na parte correspondente à Contribuição
comunitária) um encargo orçamental para o erário público dos Estados
membros.

XV - Se a certificação mais não é do que uma verificação factual
e contabilística das indicações contidas no pedido de pagamento de
saldo, é porque tal conceito de certificação (e noção do seu conteúdo
útil) é demasiado restritivo e redutor da actividade em que se encontra
inserida. Trata-se de eleger despesas merecedoras de co-financiamen-
to, não se apresentando legítimo reduzi-la a uma mera verificação
contabilística, desvirtuando-se assim a capacidade de saneamento da
boa gestão exigível aos beneficiários dos dinheiros públicos consig-
nados à formação profissional.

XVI - Os actos impugnados nos autos acima identificados têm pleno
suporte de facto, e de direito, enquadram-se na esfera de competência
do seu autor e foram praticados em tempo útil, pelo que, no sentido



6988

do que foi decidido em caso igualmente semelhante por aresto desse
Supremo Tribunal de 26 de Maio, no rec. n.o 43.348, deve aquela
sentença ser revogada por contrariar as disposições do art. 5o, n.o 4,
2o §, do Reg. n.o 2.950/83, do art. 5o, n.o 5, da Decisão CEE n.o 83/516,
do Conselho, dos artigos 2o, n.o 1, al. d), 11 e 1.3 do DL n.o 37/91,
de 18/1, e do art. 1o, n.o 2, do DL n.o 158/90, de 17/5, com a redacção
que lhe foi dada pelo DL n.o 246/91, de 6/7.

A recorrida contra-alegou, formulando as seguintes conclusões:
A - A douta sentença recorrida concedeu provimento ao recurso

contencioso apenas por considerar que, com a certificação realizada
em 1989, se tinha esgotado a atribuição ratificadora do DAFSE pre-
vista na al. d) do n.o 1 do art. 2o do DL n.o 37/91, de 18/1.

B - Nenhuma das conclusões da, aliás, douta alegação do recorrente
se reporta a esta proposição que traduz o objecto da decisão recorrida,
pelo que, não tendo sido a mesma decisão atacada, transitou em
julgado - razão por que se deve negar provimento ao presente recurso
jurisdicional.

C - Por cautela, sempre se dirá que 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 art. 6o, n.o 1, do Reg.
CEE n.o 2950/83.

D - A elegibilidade das despesas para efeitos de financiamento
da contribuição do FSE é, deste modo, estabelecida pela decisão que
aprova o pedido de contribuição.

E - Em sede de 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 Estado
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.

F - 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.

G - Com efeito, o princípio da paridade das taxas de contribuição
do FSE e da contribuição pública nacional, consagrado no art. 5o,
n.o 1, da Decisão do Conselho n.o 83/516/CEE, implica que:

A contribuição do FSE, desde que igual ou inferior a 50% das
despesas elegíveis, tem valor idêntico ao da contribuição pública
nacional;

A contribuição do FSE é aprovada nas condições do pedido de
contribuição formulado pelo Estado membro, não podendo este sub-
sequentemente alterar essas mesmas condições sob pena de fazer
com que a taxa de financiamento comunitária seja ultrapassada.

H - A dependência da contribuição pública nacional face à con-
tribuição do FSE é expressamente estabelecida no art. 23o, n.o 1,
do Despacho Normativo n.o 40/88, de 1/6 (aplicável à acção de for-
mação objecto do presente processo): nesses termos, a contribuição
pública nacional é que pode ser modificada em consequência de mo-
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dificações à contribuição do FSE aprovadas pela Comissão Europeia
com base no disposto no art. 6o, n.o 1, do Reg. CEE n.o 2950/83.

I - O subsídio nacional não tem autonomia, porquanto significa
um co-financiamento numa percentagem fixa de uma acção apoiada
pelo FSE.

J - Em nenhuma norma de direito comunitário se prevê que a
contribuição do FSE tenha de ser alterada em consequência da al-
teração da contribuição pública nacional.

L - Finalmente, o poder de certificação previsto na 2.a frase do
art. 5.o, n.o 4, do Reg. CEE n.o 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.

M - 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.

N - 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.

O - 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.

P - 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.

Q - 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 factualidade a apre-
ciar em exclusivo pela comissão.

R - 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.

S - A Comissão Europeia, ao apreciar o pedido de pagamento
de saldo, verifica se essas despesas que o Estado membro certificou
quanto 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 con-
tribuição ou se deve suspender, reduzir ou suprimir essa mesma
contribuição.

T - Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de re-
curso apresentadas pelo recorrente.
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O Ex.o Magistrado do MoPo junto deste STA emitiu douto parecer
no sentido de que a sentença recorrida deve ser revogada na parte
em que se pronunciou quanto ao acto de certificação e mantida na
parte em que declarou nula a ordem de devolução.

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. 713o, n.o 6, do CPC.

Passemos ao direito.
Através do recurso contencioso dos autos, a aqui recorrida acometeu

dois actos administrativos da autoria da Directora-Geral do DAFSE:
o despacho de 29/3/95, em que esta entidade, apropriando-se de várias
informações anteriores em que se propunha a redução dos finan-
ciamentos aprovados no âmbito de candidaturas a apoios do FSE,
certificou a não elegibilidade de várias das despesas contidas no pedido
de pagamento do saldo final; e o despacho comunicado no ofício
emanado do DAFSE, cuja cópia consta de fls. 89 e 90 dos autos,
em que a mesma entidade, partindo do atrás referido juízo de não
elegibilidade, ordenou a devolução do montante que a ora recorrida
teria indevidamente recebido.

A sentença «sub censura», depois de considerar que a aludida ordem
de devolução existira realmente, decidiu que os dois actos enfermavam
de incompetência absoluta, já que à Comissão das Comunidades Eu-
ropéias, que não à ora recorrente, competia praticar os actos de cer-
tificação e de imposição de devolução contra que se dirigiu o recurso
contencioso. Daí que a sentença tivesse declarado a nulidade dos
actos impugnados, decisão contra que a recorrente ora se insurge,
defendendo a não ocorrência do mencionado vício e a consequente
necessidade de revogação do decidido.

«Ante omnia», há que salientar a improcedência do que a ora
recorrida expendeu nas duas primeiras conclusões da sua alegação.
Dados o sentido e o alcance da sentença «a quo», que atrás assi-
nalámos, logo se vê que a decisão «sub censura» partiu da consideração
de que o DAFSE carecia de atribuições para emitir as pronúncias
impugnadas, e não apenas da ideia de que a autora dos actos não
dispunha de competência «ratione temporis» para o efeito. Assim,
e não contendo a sentença uma qualquer decisão relacionada com
esta modalidade de incompetência, claro se torna que não se podia
ter formado, nesse restrito domínio, uma situação de caso julgado
que agora determinasse o imediato não provimento do recurso ju-
risdicional. Posto isto, regressemos à questão que vem posta no pre-
sente recurso.

Ao autonomizarem a decisão de certificação da ordem de devo-
lução, tanto o recurso contencioso como a sentença que o decidiu
agiram correctamente, pois aqueles actos consubstanciam pronúncias
distintas e, nessa medida, atacáveis em separado. Sendo assim, o pro-
blema da ocorrência do vício de incompetência absoluta tem de pôr-se
em relação a cada um desses dois actos, pois a eventual nulidade
de algum deles por aquela razão não é necessariamente transponível
para o outro.

Comecemos por ver se a sentença decidiu bem ao julgar que o
órgão aqui recorrente carecia de competência para emitir a men-
cionada decisão de certificação. Ora, na medida em que o art. 5o,
n.o 4, do Reg. (CEE) n.o 2950/83, dispunha que o Estado membro
certificaria a exactidão factual e contabilística das indicações contidas
nos pedidos de pagamento de saldo, não é possível afirmar-se que
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o Director-Geral do DAFSE, ao proceder à aludida certificação, agiu
em domínio que incumbia à Comissão das Comunidades Europeias.
Exactamente ao invés, o autor do acto de certificação acometido no
recurso contencioso actuou dentro dos limites que a legislação apli-
cável (em que merece destaque o art. 2.o, n.o 1, al. d), do DL n.o
37/91, de 18/1 que incluía, entre as atribuições do DAFSE, a de «cer-
tificar, designadamente no plano factual e contabilístico, os relatórios
de utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito» do FSE)
lhe demarcara e, assim sendo, fê-lo em conformidade com os poderes
que lhe competiam e com as finalidades a que tais poderes se
ordenavam.

Aliás, o TJCE, em acórdão de 25/1/01, que decidiu um reenvio
prejudicial (cfr. o recurso n.o 43.001, deste STA), considerou que
os actos de não certificação, emanados do DAFSE, assumem a na-
tureza de propostas, dirigidas à Comissão, de inelegibilidade das des-
pesas não certificadas, reconhecendo, portanto, às autoridades na-
cionais a detenção de uma competência para proceder a um controlo
preliminar da veracidade dos elementos constantes dos pedidos de
pagamento de saldo. E, se essa competência existe - como a legislação
aplicável inequivocamente assevera, ainda que à Comissão Europeia
caiba dizer a última palavra sobre o assunto - carece de base persistir-se
na afirmação de que o órgão dela incumbido carece, ao exercê-la,
de atribuições para o efeito.

Nesta conformidade, a sentença «sub judicio» não pode ser con-
firmada na parte em que decidiu que o acto de certificação era nulo,
por incompetência absoluta do seu autor, já que assim decidiu «contra
legem» - porventura por confundir a pura competência para agir com
a competência para o fazer de um certo modo (em termos derradeiros).
Sendo este o único problema que, em relação àquele acto, vem posto
neste recurso jurisdicional, consigna-se que a revogação do decidido
nesse ponto deixa em aberto quaisquer outras questões concernentes
à recorribilidade contenciosa ou à legalidade do mesmo acto.

No que respeita ao acto consistente na ordem de devolução, não
assiste razão à recorrente, pelas razões expostas no acórdão deste
STA de 21/3/01, proferido no recurso n.o 47.292, que, sem prejuízo
do que acima dissemos quanto ao acto de certificação, inteiramente
perfilhamos. Com efeito, disse-se nesse aresto o seguinte:

«A apreciação e avaliação efectuadas pelas autoridades nacionais
competentes, em especial mediante a certificação a que se refere
o n.o 4 do art. 5o do Reg. 2950/83, pode vir a dar origem a uma
decisão de suspensão, redução ou supressão de uma contribuição co-
munitária por parte da Comissão que ”assume sozinha, em relação
aos beneficiários, a responsabilidade jurídica de tal decisão, inde-
pendentemente 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 competentes
em matéria de contribuições financeiras, no quadro do FSE apre-
sentam uma proposta de redução ou supressão que incide sobre a
contribuição nacional e, por conseguinte, nos termos do disposto no
n.o 1 do art. 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.
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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 art. 7o, n.o 2, in fine, do
Regulamento n.o 2950/83...é...pelo artigo 5o, 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 que temos vindo a seguir 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 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 legítimo, designadamente em caso
de risco de falência do beneficiário da contribuição financeira, em
exigir a restituição, a título cautelar, para evitar ter que suportar
eventualmente o encargo na sequência da decisão final da Comissão.”

Porém, tal possibilidade de restituição a título puramente cautelar,
com referência ao caso dos autos, estaria dependente de condicio-
nalismos de vária ordem, designadamente: a existência de norma ha-
bilitadora no direito interno a permiti-lo e a posterior prática de
um acto com esses 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
de 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
responsável financeiro da acção.

Na verdade, sendo a Comissão, por força do art. 6o, n.o 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 art. 6o, n.o 2, do dito Regulamento
não incide, de modo algum, sobre os poderes conferidos pelo seu
n.o 1.

Vide, neste sentido, o acórdão do Tribunal de Justiça das CE de
11/7/96 - Proc. T271/94, in Colectânea Anotada de Jurisprudência
Comunitária, ano 9.o, n.o 25, 1997, págs. 213 e seguintes.

Por outro lado, como se assinala no Ac. de 3/5/00, rec. 45.423:
”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 as devoluções nos moldes em
que neste caso o fez.
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Do exposto resulta que a sentença recorrida não merece censura
quando decidiu pela nulidade do acto objecto de recurso contencioso,
com fundamento em incompetência por falta de atribuições ou in-
competência absoluta.»

É esta jurisprudência que, em relação ao acto que se traduziu na
ordem de devolução, aqui se reitera, pelo que a sentença «a quo»
é de confirmar no ponto em que entendeu que o órgão aqui recorrente
invadiu aí as atribuições da Comissão das Comunidades Europeias
e que, por isso mesmo, tal acto enferma de nulidade.

Nestes termos, acordam em conceder provimento parcial ao pre-
sente recurso e em revogar a sentença recorrida na parte em que
declarou nulo o acto de certificação, por incompetência absoluta do
seu autor, confirmando-a na parte restante, devendo os autos baixar
ao TAC de Lisboa a fim de se conhecer dos demais vícios apontados
ao mencionado acto, se nenhuma razão de ordem formal obstar a
esse conhecimento.

Custas pela recorrida:
Taxa de justiça: 40.000$00. Procuradoria:20.000$00

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Madeira dos Santos (rela-
tor) — Isabel Jovita — Simões de Oliveira.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Cumulação de impugnação de actos. Conexão e dependência
entre actos administrativos. Tempestividade do recurso.
Deficiência de notificação. Contribuições do Fundo Social
Europeu. Competência da Comissão Europeia. Competên-
cia do DAFSE. Quadro Comunitário de Apoio para o
período 1991/93. Colaboração de entidades privadas. Remu-
neração de actividade de sócios-gerentes em cursos de for-
mação. Utilização de critérios de razoabilidade. Necessidade
de comprovação das despesas elegíveis. Fundamentação de
direito.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para efeito de cumulação de impugnações, é suficiente
uma conexão material, a nível da identidade das questões
essenciais que são objecto das impugnações.

2 — Não sendo correctamente efectuada a notificação postal
do acto impugnado não pode aplicar-se a presunção pre-
vista no n.o 3 do art. 1.o Decreto-Lei n.o 121/76, de 11
de Fevereiro.

3 — O regime jurídico das contribuições do Fundo Social
Europeu instituído pelo Regulamento n.o 4255/88 do Con-
selho, de 19-12-88 e pelos Regulamentos n.os 2052/88
do Conselho, de 24-6-88, e 4253/88, do Conselho, de
19-12-88, é essencialmente diferente do anterior, no que
concerne à competência da Comissão e dos órgãos dos
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Estados-membros, deixando a Comissão de decidir sobre
os pedidos de contribuição apresentados individualmente
pelos interessados e passando tal tarefa a caber à Admi-
nistração de cada um dos Estados-membros em relação
aos diversos promotores das acções de formação, no
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio aprovado para
cada um dos Estados para o período de 1990-1993.

4 — O DAFSE pode solicitar a colaboração de outras enti-
dades, públicas ou privadas, para proceder ao acompa-
nhamento e controlo das acções apoiadas pelo Fundo
Social Europeu [alínea d) do n.o 1 do art. 2.o do Decre-
to-Lei n.o 37/91, de 18 de Janeiro].

5 — No que concerne a aplicação de critérios de razoabilidade,
assentes em competência de carácter técnico, na falta
de elementos periciais fornecidos pela recorrente ou outros
elementos probatórios que se contraponham às conclu-
sões de auditorias levadas a cabo por técnicos, o controle
jurisdicional deverá limitar-se às situações em que seja
detectável uma situação de erro grosseiro ou manifesto.

6 — A utilização de critérios de razoabilidade e a não acei-
tação, como despesas elegíveis, daquelas que não estão
comprovadas estão em sintonia com o preceituado no
art. 23.o do Regulamento n.o 4253/88 (em que se refere
que o controlo financeiro deve verificar regularmente se
as acções financiadas pela Comunidade foram condu-
zidas de forma correcta, impedir e combater as irregu-
laridades, e recuperar os fundos perdidos na sequência
de um abuso ou de uma negligência), com o preceituado
nos arts. 9.o e 10.o do Decreto-Lei n.o 37/91 (em que
se prevê o controle da rigorosa aplicação dos meios finan-
ceiros concedidos para acções co-financiadas pelo Fundo
Social Europeu), e com o disposto na alínea c) do art.
23.o deste mesmo diploma [em que se prevê a avaliação
da elegibilidade e razoabilidade dos custos e a validade
do respectivo suporte documental].

7 — Não há qualquer obstáculo legal a que a actividade desen-
volvida por sócios gerentes de empresas que organizam
cursos de formação co-financiados pelo Fundo Social
Europeu seja considerada custo destes.

8 — Os relatórios das auditorias não têm de conter funda-
mentação jurídica, estando fundamentado de direito o
acto administrativo que naqueles se baseia se essa fun-
damentação é incluída em pareceres emitidos com base
nesses relatórios, pareceres estes para que se remete
naquele acto.

Recurso n.o 44.888, em que são recorrentes Universus — Consultores
de Gestão, Lda., e recorrido o Secretário de Estado do Emprego
e Formação, foi relator o Exmo. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — UNIVERSUS — CONSULTORES DE GESTÃO, S.A., inter-
põe recurso contencioso de anulação dos despachos do Senhor Secre-
tário de Estado do Emprego e Formação
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- de 19-1-99, que reduziu o custo total constante do «Pedido de
pagamento de saldo» em 6.770.235$00 no âmbito da Acção de For-
mação, Pedido n.o 3 do PO2 (90 1002 Pl) e

- de 22-2-99, que reduziu o custo total constante do «Pedido de
pagamento de saldo» em 9,463.333$00 no âmbito da Acção de For-
mação, Pedido n.o 2 do PO2 (90 1002 P1).

A autoridade recorrida respondeu, suscitando as questões prévias
da possibilidade de cumulação da impugnação dos dois actos referidos
num único recurso contencioso, que considera incompatível com o
preceituado no art. 38.o da L.P.T.A., e da extemporaneidade rela-
tivamente ao despacho de 19-1-99.

A recorrente respondeu às excepções defendendo que aquele
art. 38.o não obsta à cumulação da impugnação dos dois actos referidos
e que foi pedida a nulidade dos actos impugnados, para além de
a notificação relativa àquele acto de 19-1-99, ter sido enviada para
endereço que não era o que constava do recurso hierárquico.

A recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
A) Os actos decisórios, de confirmação, do Exmo. Senhor Secretário

do Estado para o Emprego e Formação (em causa nestes autos), pro-
feridos em sede de recurso hierárquico necessário, dos despachos do
Exmo. Senhor Director-Geral do DAFSE, sofrem, irremediavelmente,
do vício de incompetência absoluta, por falta de atribuições, sendo estas
da competência exclusiva da Comissão Europeia - art. 5. o, n.o 4, e
art. 6. o, no 1, do Regulamente Comunitário no 2950/83, cominando-se

- com NULIDADE a violação daquela norma, aplicando-se o disposto
e estatuído no art. 133o, no 1 e no 2, alínea b) e art. 134 do C.P.A.
Aliás,

- face ao primado do Direito Comunitário no nosso Ordenamento
jurídico, o S.T.A. advoga a mesma orientação nos doutos Acórdãos
de 26 de Março de 1998, rec. 43192 e de 16 de Junho de 1998, rec. 39708.

Apesar de tanto, ainda se vislumbram os seguintes vícios, nos actos
sub judice:

B) Os actos submetidos ao presente recurso contencioso de anulação
enfermam de vício na formação da vontade, pois o relatório que lhe
serve de base é ilegal a auditoria usurpou funções da competência da
Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (art. 35 do Código do
IVA); extravasa as competências que lhe foram cometidas para aquela
auditoria - relativa apenas aos cursos de formação profissional.

Os Despachos, em causa, não tiveram o cuidado de reparar/suprir
os erros de fundamento de facto e de direito do relatório que lhe servem
de base para decisão, tendo negligenciado os argumentos esclarecimentos
que a recorrente alertava nas suas reclamações e recurso hierárquico
necessário.

C) Os mesmos actos também enfermam de vício de violação de lei,
porquanto, e conforme entendimento e jurisprudência do S.T.A., no sen-
tido que a legalidade dos actos tem de apreciar-se em harmonia com
a legislação vigente ao tempo em que foram praticados: O Exmo. Senhor
Secretário de Estado do Emprego e Formação, o DAFSE e a S.O.R.C.
estavam adstritos à observância do disposto nos Reg. C.E.E. no 4255/88,
D.L. n.o 242/88, D.N. no 112/89, D.N no 69/91, D.N. 70/91, D.N.
no 194/91 e D.N. no 257/91.

O Exmo. Senhor Secretário de Estado (ao confirmar as decisões do
Exmo. Senhor Director Geral do DAFSE) desviou-se destes diplomas
legais, pois “inventou” e aplicou critérios que neles não existiam, com
isso violou todas as garantias da Recorrente, previstas na legislação acima
e que era a vigente na altura.
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Refira-se que o Relatório da Auditoria não justifica nem invoca sequer
uma norma legal violada, para fundamentar a supressão. Ora, inexistindo
uma norma legal violada,

- a recorrente cumpriu todos os critérios vigentes na altura do cum-
primento das acções de Formação Profissional, o que impõe às entidades
administrativas competentes a obrigação do cumprimento de pagamento
dos valores aprovados, em harmonia com o D.N. no 241/92, e por isso
não tendo havido norma legal violada, que o Exmo. Senhor Secretário
de Estado tivesse invocado verifica-se, pelo acima, ofensa dos Princípios
Constitucionais e Administrativos da Justiça, Legalidade (art. 266, no 2
da C.R.P. e arts. 3o e 5o do C.P.A.). Confirma-se que

- o DAFSE e, consequentemente, o Exmo. Senhor Secretário de Estado
ao confirmar as decisões daquele, desenquadrou-se da legislação vigente
e foi a Sociedade revisora com a complacência dos despachos em causa,
que criou “regras comunitárias e nacionais”; impondo-as à recorrente
- que à data da candidatura não foram dadas a conhecer porque ine-
xistiam. Para tanto,

- violou os valores fundamentais do Direito no que respeita à Certeza
e Segurança Jurídica; mais ofende a Legitima expectativa dos admi-
nistrados, uma vez que:

- apresentou as candidaturas para a Formação co-financiada pelo
FSE, que foram aprovadas (aprovadas as custas/despesas, inclusive),
por isso,

- as custas/despesas foram realizadas (diligente e cuidadosamente)
e no final verificou-se que gastou menos que o previsto na candidatura
(Bastava isto, para se apurar que usou comedidamente os dinheiros
públicos).

- As despesas previstas/aprovadas foram suportadas e devem ser
reembolsadas,

- Nunca, de modo arbitrário, lesando economicamente a Recorrente,
alegando que as custas não são razoáveis (sem mais explicações), suprime
os custos, não pagando o devido.

D) Enfermam, ainda, de vício de ilegalidade, pois os despachos fun-
dam-se num Relatório que além de não ser vinculativo é ilegal, regendo-se
por critérios “ad hoc”, criados apenas para suprimir despesas legitima-
mente feitas.

E) Os actos administrativos em causa estão imbuídos de Vicio de
Ilicitude pois ofendem a Ordem Pública e os Bons Costumes, na vertente
de ofensa à Lei Comercial, porquanto

- os sócios são pessoas jurídicas distintas das empresas não se podendo
cercear a liberdade mercantil, inelegendo despesas só porque foram feitas
em empresas que tinham um relacionamento preferencial com a ora
recorrente -legitimo e admissível, não sendo contrariado por alguma regra
nacional ou comunitária da Formação Profissional.

F) A cumulação dos pedidos, em causa nestes autos, respeitou os
requisitos legais e factuais do art. 38o, no 1 da L.P.T.A. e art. 57o § 4
do RSTA, preencheu os pressupostos objectivos e subjectivos daquelas
normas, até porque,

- os pedidos não são incompatíveis entre si, dado que a procedência
de um não produz efeitos contraditórios perante o outro e o reconhe-
cimento de um não exclui a possibilidade de verificação do outro; acresce
que,

- os Princípios da Economia e da Celeridade Processual, aliados à
confiança e credibilidade na justiça Administrativa, impõem, no caso
sub judice, a cumulação dos pedidos.
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G) Por fim, o presente recurso contencioso é tempestivo, pelo facto
dos actos em crise serem NULOS - fundamentando-se táctica e juri-
dicamente o pedido de declaração, não se aplicando o art. 28 da L.P.T.A.,
até pelo disposto no art. 134o, no 2 do C.P.A. - A NULIDADE É INVO-
CÁVEL A TODO O TEMPO”

- os actos administrativos, em causa, não surtem quaisquer efeitos
jurídicos, legais ou factuais, devendo, para tanto, ser declarada a sua
NULIDADE.

Face ao exposto, que se conclui como na petição de recurso e resposta
à autoridade recorrida, aos Despachos de Decisão de Sua Excelência
Senhor Secretário de Estado do Emprego e Formação, em sede de recurso
hierárquico necessário dos actos do Exmo. Senhor Director-Geral do
DEPARTAMENTO PARA OS ASSUNTOS DO FUNDO SOCIAL
EUROPEU de:

- 99.01.19, em REDUZIR O CUSTO total constante do “Pedido de
Pagamento de Saldo” em Esc.6.770.235$00, no âmbito da Acção de
Formação, Pedido no 3 do P02 (901002 P1); e

- 99.02.22, em REDUZIR O CUSTO total constante do “Pedido de
Pagamento de Saldo” em Esc.9.463.333$00, no âmbito da Acção de
Formação, Pedido no 2 do P02 (901002 P1)

aplica-se o art. 134o do C.P.A. ou, caso não seja este o douto enten-
dimento, pelo menos, o art. 135o do Cód. Proc. Administrativo, devendo
ser declarados NULOS ou anulados, em virtude de enfermarem dos
vícios e violação de Princípios já citados, recebendo a Recorrente os
valores, acima, suprimidos, aprovados pelo IEFP.

A autoridade recorrida apresentou alegações com as seguintes
conclusões:

1o O recurso é inadmissível por manifesta ilegalidade na sua inter-
posição (cumulação ilegal de pedidos);

2o Além do mais, um dos pedidos é inoportuno;
Mesmo que assim se não entenda, e nisso não se concede, atentos

os documentos juntos ao processo;
3o No âmbito da Reforma dos Fundos Estruturais, os Estados-mem-

bros são responsáveis pela gestão e controlo dos Fundos Comunitários;
4o E nele, ao contrário do Antigo Fundo, são os Estados-membros

que aprovam os pedidos de co-financiamento e de pagamento de saldo;
5o Nessa conformidade, o DAFSE tem plena competência para a

prática dos actos que constituem o cerne da questão;
6o A recorrente incorreu em erro de direito ao aplicar ao caso o

Regulamento no 2950/83;
7o Improcede, por isso, o alegado vício de incompetência assacado

aos actos impugnados;
8o As entidades beneficiárias têm o dever de gerir correctamente as

quantias recebidas, que devem ser aplicadas de acordo com as normas
comunitárias e nacionais em despesas especificamente realizadas, supor-
tadas por documentos idóneos e, por estarem em causa dinheiros públicos,
com respeito pelos critérios de razoabilidade e de boa gestão financeira,
o que não se verificou;

9o Nos presentes autos, impondo-se a averiguação cabal da verdade
dos factos, usou-se um procedimento adequado - as auditorias con-
tabilístico-financeiras - que incluiu a audiência dos interessados;

10o As decisões em crise alicerçam-se nas averiguações e conclusões
formuladas por especialistas.

Daí sair reforçada a presunção da legalidade dos actos administrativos,
presunção que não foi elidida;
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11 o Na parte respeitante à aplicação dos conceitos técnicos de razoa-
bilidade e de boa gestão financeira, aquelas decisões gozam de discri-
cionariedade técnica, sendo, por isso, insindicáveis;

12o Mesmo que assim não fosse, o acto juízo sobre aqueles critérios
terá sido praticado no exercício de poderes discricionários, só impugnável
por erro de facto nos pressupostos e por desvio de poder, vícios que
não se verificam;

13o Improcede a alegada contradição entre a aprovação do IEFP
e a posterior decisão do DAFFSE;

14o Não há prazo legal de prescrição ou de caducidade para efeitos
de execução das diligências que deram lugar às restituições;

15o E também improcede a invocada falta ou insuficiência de fun-
damentação, que se fez por referência;

16o Com Guia ou sem Guia, por força dos princípios gerais aplicáveis,
sempre haveria que ter em conta determinados limites reconduzíeis a
critérios de proporcionalidade e adequação;

17o Inexiste a alegada usurpação de funções em matéria do foro fiscal
e judicial;

18o Por fim, porque não demonstrados minimamente os factos em
que se baseia, carecem de qualquer fundamento os princípios proce-
dimentais que a recorrente alinhava.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
defendendo que o recurso merece provimento.

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

instrutor apenso, consideram-se provados os seguintes factos:
a) Em 20-8-92, a recorrente apresentou dois pedidos de financiamento

pelo Fundo Social Europeu e pelo Estado Português, relativos à realização
de cursos de formação profissional;

b) A um dos pedidos de co-financiamento foi atribuída a designação
Pedido 2 do PO2 (901002 PI) e ao outro a designação Pedido 3 do
PO2 (901002 P1);

c) O pedido 2 referido foi aprovado pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional envolvendo um financiamento público de
26.437.375$00, sendo 19.827.750$00 a financiar pelo Fundo Social Euro-
peu e 6.609.250$00 a financiar pelo Orçamento da Segurança Social;

d) O pedido 3 referido foi aprovado pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional envolvendo um financiamento público de
27.764.000$00, sendo 20.823.000$00 a financiar pelo Fundo Social Euro-
peu e 6.941.000$00 a financiar pelo Orçamento da Segurança Social;

e) As acções de formação do curso «Formação de Formadores - área
de Marketing», a que se refere o Pedido n.o 2, realizaram-se entre 28-12-92
e 21-6-93;

f) As acções de formação do curso «Formação de Formadores - áreas
de gestão de Recursos Humanos», a que se refere o Pedido n.o 3, rea-
lizaram-se entre 28-12-92 e 22-4-93;

g) Concluídas as acções de formação, o Senhor Director-Geral dos
Assuntos para o Fundo Social Europeu entendeu levar a cabo controlos
da regularidades e razoabilidade da facturação correspondente a serviços
prestados pela recorrente, através de auditorias, de que foi encarregada
a sociedade de revisores de contas «Oliveira Rego & Alexandre Hipólito);

h) Findas as auditorias, foram elaborados relatórios referentes a cada
um dos Pedidos referidos, nos ternos que constam de fls. 78 a 150
(Pedido n.o 3) e 335 a 393 (Pedido n.o 2), cujos teores se dão como
reproduzidos;
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i) Em 3-1-96, os serviços do Departamento para os Assuntos do Fundo
Social Europeu elaboraram os relatórios n.os 316/DAFSE/94 e
31t/DAFSE/94, referentes às auditorias aos pedidos n.os 2 e 3, respec-
tivamente, que constam do processo instrutor, cujos teores se dão como
reproduzidos;

j) Por carta registada expedida em 15-7-96, a recorrente foi notificada
do projecto de decisão relativo ao Pedido n.o 2 (nos termos que constam
de fls. 418-419), em que se prevê a redução do pedido de pagamento
de saldo em 9.562. 821$00, correspondente a despesas não elegíveis,
pelos fundamentos explicitados no respectivo relatório;

k) Por carta registada expedida em 15-7-96, a recorrente foi notificada
do projecto de decisão relativo ao Pedido n.o 3 (nos termos que constam
de fls. 174-175), em que se prevê a redução do pedido de pagamento
de saldo em 6.770.235$00, correspondente a despesas não elegíveis, pelos
fundamentos explicitados no respectivo relatório;

l) A recorrente contestou estes projectos de decisão, nos termos que
constam de fls. 420 a 444 (Pedido n.o 2), e 176 a 198 (Pedido n.o
3), não concordando com as reduções referidas;

m) Na sequência da contestação referente ao Pedido n.o 2, a referida
sociedade de revisores oficiais de contas pronunciou-se nos termos que
constam de fls. 447 a 450, sendo, depois, elaborada pelos serviços do
DAFSE a Informação n.o 1360/DAFSE/96, nos termos que constam
de fls. 451 a 455, que se dão como reproduzidas, em que se propõe
o seguinte:

a) aprovação da nova estrutura de custos reanalisada pela SROC
“Oliveira Rego &Alexandre Hipólito” após contestação (Doc.2), que
se traduz na redução de 9 463 333 Esc.

b) aprovação da nova estrutura de financiamento:
Escudos

Contribuição do FSE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 679 419
Contribuição Publica Nacional (OSS) . . . . . . . . . . . . 3 893 140

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 572 559

c) aprovação do montante a devolver pela entidade no valor de
48 252 Esc.

d) que sejam enviadas ao IEFP cópia do relatório no 316/94, do
oficio no 8201, de 96.07.05, das informações complementares, bem
como da presente informação.

n) Na sequência da contestação referente ao Pedido n.o 3, a referida
sociedade de revisores oficiais de contas pronunciou-se nos termos que
constam de fls. 200 a 203, sendo, depois, elaborada pelos serviços do
DAFSE a Informação n.o 1361/DAFSE/96, nos termos que constam
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de fls. 204 a 208, que se dão como reproduzidas, em que, designadamente,
se reduz para 9.463.333$00 o montante de despesas não elegíveis e se
propõe o seguinte:

a) aprovação da estrutura de custos apresentada nas págs 53 e
54 do relatório, que se traduz na redução de 6 770 235 Esc.

b) aprovação da estrutura de financiamento:
Escudos

Contribuição do FSE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 770 433
Contribuição Publica Nacional (OSS) . . . . . . . . . . . . 4 590 144

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 360 577

c) aprovação do montante a receber pela entidade no valor de
1 702 171 Esc.

d) que sejam enviadas ao IEFP cópias do relatório no 317/94, do
oficio no 8206, de 96.07.15, de todas informações complementares,
bem como da presente informação.

o) Sobre cada uma das informações referidas foram emitidos, nas
respectivas primeiras páginas, pareceres do Chefe de Divisão e do Director
de Serviços do DAFSE manifestando concordância com aquelas e pro-
nunciando-se no sentido de cada um dos processos estar em condições
de ser certificado e tomada decisão final;

p)Sobre cada uma das informações referidas, foi proferido pelo Senhor
Director-Geral dos Assuntos para o Fundo Social Europeu um despacho
do seguinte teor:

Concordo e certifico.
96.10.31
(Assinatura)
q) Estes despachos do Senhor Director-Geral dos Assuntos para o

Fundo Social Europeu foram proferidos com invocação do uso de poderes
delegados pelo despacho de 29-12-95, da Senhora Ministra da Qua-
lificação e Emprego;

r) Estes despachos foram notificados à recorrente através dos ofícios
cujas cópias constam de fls. 445 (Pedido n.o 2) e 199 (Pedido n.o 3),
cujo teor se dá como reproduzido, em que se incluem referências ao
uso da delegação de competência referida;

s) A recorrente interpôs de cada um desses despachos um recurso
contencioso no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, tendo
o processo relativo ao recurso interposto do acto referente ao Pedido
n.o 2 o n.o 570/97 e o relativo ao recurso interposto do acto referente
ao Pedido n.o 3 o n.o 592/97;

t) Por sentenças de 7-10-98 e 9-6-98, respectivamente, estes recursos
foram rejeitados, por irrecorribilidade dos actos impugnados, que se con-
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sideraram não verticalmente definitivos, por, além do mais, não ser válida
a delegação de competências invocada na prolação daqueles despachos;

u) Em 29-10-98 e 29-7-98, respectivamente, a recorrente, invocando
o preceituado no art. 56.o da L.P.T.A., interpôs recursos hierárquicos
dos referidos despachos, para o Senhor Ministro do Trabalho e da
Solidariedade;

v) Pronunciando-se sobre o recurso hierárquico referente ao Pedido
n.o 2, o DAFSE elaborou a Informação n.o 390/DSJ/98, de 30-11-98,
que consta do processo instrutor e cujo teor se dá como reproduzido;

w) No mesmo recurso hierárquico foi elaborado pelos serviços do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade o parecer n.o 371/98/DSJ,
cuja cópia consta de fls. 309 a 328, cujo teor se dá como reproduzido,
e m q u e m a n i f e s t a c o n c o r d â n c i a c o m a s I n f o r m a ç õ e s
n.os 1360/DAFSE/96 e 390/DSJ/98, e se formulam as seguintes con-
clusões:

1. O presente recurso hierárquico apenas será de aceitar como
necessário por ter havido decisão judicial transitada em julgado, que
considerou o acto recorrido como não sendo verticalmente definitivo.

2. Da apreciação feita sobre os fundamentos invocados pela Recor-
rente não resulta que deva concluir-se pela existência de vícios ou
de irregularidades, de ordem processual ou substantiva, que imponham
ou justifiquem a revogação ou a modificação do acto recorrido, com
fundamento em ilegalidade ou em motivos consubstanciadores de rele-
vante erro nos respectivos pressupostos de facto.

3. Sendo assim, consideramos dever ser denegado provimento ao
recurso, confirmando a bondade dos fundamentos da decisão proferida
pelo Director-Geral do DAFSE no procedimento administrativo em
referência.

x) Sobre este parecer, na sua primeira página, foi emitido um outro
pela Senhora Secretária Geral Adjunta daquele Ministério, nos seguintes
termos:

Concordo.
À consideração de Sua Ex.a o Secretário de Estado do Emprego

e Formação.
29-12-98
(Assinatura)
Isabel Pimentel
Secretária Geral Adjunta
y) Na primeira página do mesmo parecer, o Senhor Secretário de

Estado do Emprego e Formação proferiu o seguinte despacho:
Com os fundamentos do presente parecer e no exercício de com-

petência delegada, nego provimento ao recurso.
(Assinatura)
99.2.22
PAULO PEDROSO
Secretário de Estado do Emprego e Formação
z) Este despacho foi notificado à recorrente através do ofício enviado

em 24-2-99, cuja cópia consta de is. 308, cujo teor se dá como
reproduzido;

aa) Pronunciando-se sobre o recurso hierárquico referente ao Pedido
n.o 3, o DAFSE elaborou a Informação n.o 297/DSJ/98, de 19-08-98,
que consta do processo instrutor e cujo teor se dá como reproduzido;

bb) No mesmo recurso hierárquico foi elaborado pelos serviços do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade o parecer n.o 267/98/DSJ
cuja cópia consta de fls. 58 a 71, cujo teor se dá como reproduzido,



7002

em que manifesta concordância com as Informações n.os 1361/
DAFSE/96 e 297/DSJ/98, e se formulam conclusões idênticas às indicadas
na alínea w);

cc) Sobre este parecer, na sua primeira página, foi emitido um outro
pela Senhora Secretária Geral Adjunta daquele Ministério, nos seguintes
termos:

Concordo.
À consideração de Sua Ex.a o Secretário de Estado do Emprego

e Formação.
23-9-98
(Assinatura)
Isabel Pimentel
Secretária Geral Adjunta
dd) Na primeira página do mesmo parecer, o Senhor Secretário de

Estado do Emprego e Formação proferiu o seguinte despacho:
Com os fundamentos do presente parecer, nego provimento ao

recurso.
(Assinatura)
99.1.19
PAULO PEDROSO
Secretário de Estado do Emprego e Formação
ee) Este despacho foi notificado à recorrente através do oficio enviado

em 25-1-99, cuja cópia consta de fls. 57, cujo teor se dá como reproduzido,
sendo a notificação enviada para a mandatária da recorrente, para um
endereço na Rua Augusto Gil, n.o 4, 1. o Dto, em Lisboa;

ff) O escritório que a mandatária da recorrente indicara nas petições
de recurso hierárquico era situado na Rua do Salitre, n.o 139, 1. o,
em Lisboa;

gg) Em 13-4-99, a recorrente interpôs o presente recurso contencioso
dos referidos despachos de 22-2-99 e 19-1-99.

3 - Em primeiro lugar, há que apreciar a questão prévia da ile-
galidade da interposição de recurso, por ilegal cumulação de recursos,
suscitada pela autoridade recorrida.

ARTIGO 38.o

Cumulação e coligação

1 - O recorrente pode cumular a impugnação de actos que estejam
entre si numa relação de dependência ou de conexão.

2 - Podem coligar-se vários recorrentes quando impugnem o mesmo
acto ou, com os mesmos fundamentos jurídicos, actos contidos num
único despacho ou outra forma de decisão.

3 - A cumulação e a coligação não são admissíveis.
a) Quando a competência para conhecer das impugnações pertença

a tribunais de diferente categoria;
b) Quando a impugnação dos actos não esteja sujeita à mesma forma

de processo.
4 - Em caso de ilegal cumulação ou coligação, os recorrentes têm

a faculdade de interpor novos recursos, no prazo de um mês, a contar
do trânsito em julgado da decisão, considerando-se as respectivas petições
apresentadas na data de entrada da primeira.

Como se vê, pelo n.o 1 deste art. 38.o, as únicas situações em que
se admite que cumule a impugnação de actos num único recurso
são as da existência entre eles de uma relação de dependência ou
de conexão.

(1) Embora os pareceres que servem de fundamento aos actos impugnados tenham pontos
comuns, o relativo ao Pedido n.o 3 tem apenas 14 páginas, enquanto o que respeita ao
Pedido n.o 2 tem 20 páginas, sendo em ambos iguais o tipo e tamanho dos caracteres
e o número e dimensão das linhas.

(2) Acórdão do Pleno de 13-7-95, proferido no recurso n.o 31129, publicado em Apêndice
ao Diário da República de 10-4-97, página 541.
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No caso dos autos, como resulta do probatório, está-se perante
dois actos administrativos distintos, com fundamentos não totalmente
coincidentes (1), praticados em momentos diferentes, em decisão de
recursos hierárquicos autónomos, interpostos em momentos diferen-
tes, como fundamentos parcialmente distintos.

Para além disso, as situações materiais a que se reportam os actos
impugnados são duas acções de formação autónomas, com funcio-
namento e financiamento separados.

Não há, assim, conexão formal entre os dois actos impugnados,
não tendo qualquer deles qualquer ligação com o outro, o que, aliás,
as próprias impugnações administrativa e contenciosa de que eles
foram objecto antes de ser interposto o presente recurso contencioso
evidencia.

Este Supremo Tribunal Administrativo, porém, tem considerado
ser também relevante, para efeito de cumulação de impugnações,
uma conexão material, a nível da identidade das questões essenciais
que são objecto das impugnações.

Na verdade, «o instituto processual da cumulação de impugnações,
parente muito chegado do da apensação de processos previsto no art.
39.o da LPTA, cumpre fins processuais idênticos e, portanto, como aquele,
prossegue a satisfação dos interesses processuais, de ordem pública e
particular simultaneamente: da economia de meios, celeridade processual
e concentração de esforços na realização do direito. Tais objectivos só
não serão iludidos se entre os actos, objecto das impugnações, se verificar
uma qualquer relação interna que permita razoavelmente prever que
a apreciação conjunta de ambos dependerá essencialmente do mesmo
tipo de operações de reconhecimento dos factos e do mesmo tipo de
juízos valorativos, designadamente, no plano da interpretação e da apli-
cação da lei - cfr. o art. 39.o/2 citado.» (2) No caso dos autos a questão
essencial a apreciar é comum a ambos os actos administrativos impug-
nados, pois é a da sua nulidade, por falta de atribuições, por ofensa
das mesmas normas comunitárias e nacionais.

Por outro lado, embora a recorrente invoque vários factos rela-
tivamente a cada uma das impugnações [há 48 artigos que respeitam
exclusivamente à impugnação do acto relacionado com o Pedido n.o 3
(artigos 73.o a 120.o) e outros 48 que apenas dizem respeito ao acto
relativo ao Pedido n.o 2 (artigos 121.o a 168.o), as questões jurídicas
que coloca relativamente a eles, indicadas no art. 234.o da petição
de recurso, são comuns, reconduzindo-se à violação dos valores fun-
damentais do direito (certeza e segurança jurídicas), dos princípios
gerais do direito (legítima expectativa dos administrados), princípios
constitucionais e comunitários da Justiça e da Legalidade, vício de
vontade, violação de lei, ilegalidade, ilicitude, ofensa à ordem pública
e aos Bons Costumes do Direito Comercial.

Para além disso, nos relatórios elaborados relativamente a cada
um dos cursos, há múltiplas referências ao outro, sendo utilizados
os valores imputados num deles para apreciar despesas relativamente
ao outro.



(3) Este Regulamento foi alterado pelo Regulamento n.o 2083/93, do Conselho, de 20-7-93,
mas, ao caso dos autos, aplica-se a redacção inicial.
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Há também despesas comuns aos dois cursos que foram conta-
bilisticamente suportadas por um único documento.

Por isso, é de concluir que há uma quantidade apreciável de pontos
de conexão entre os dois cursos, que justifica a apreciação conjunta
das impugnações dos dois actos impugnados no presente recurso.

Improcede, assim, a questão prévia suscitada pela autoridade
recorrida.

4 - A autoridade recorrida suscitou ainda a questão prévia da tem-
pestividade da impugnação referente ao acto relativo ao Pedido n.o 3,
por o despacho que decidiu o recurso hierárquico ter sido levado
ao conhecimento da recorrente por ofício expedido em 25-1-99 e
o presente recurso só ter sido interposto 13-4-99, fora do prazo previsto
no art. 28.o da L.P.T.A. (arts. 20.o e 21.o da resposta).

A recorrente imputa a este acto um vício que qualifica como nuli-
dade e, por isso, o decurso de tal prazo nunca faria precludir o direito
de a recorrente impugnar este acto com fundamento nesse vício, pois
a impugnação pode ser efectuada a todo o tempo, como decorre
do disposto no art. 134.o, n.o 2, do C.P.A..

Para além disso, a recorrente refere que a notificação relativa à
decisão desse recurso hierárquico foi enviada não para o escritório
que então tinha, na Rua do Salitre, mas para um seu anterior escritório,
situado na Rua Augusto Gil.

Como se vê pelas alíneas cc) e dd) da matéria de facto fixada,
esta afirmação da recorrente corresponde à realidade.

Assim, é de concluir que a notificação postal não foi correctamente
efectuada, o que afasta a possibilidade de aplicação da presunção
prevista no n.o 3 do art. 1.o Decreto-Lei n.o 121/76, de 11 de Fevereiro.

Nestas condições, não se demonstrando a data exacta em que a
carta com notificação referida chegou ao conhecimento da recorrente,
não se pode considerar demonstrado que tenha sido excedido o prazo
de interposição de recurso contencioso de actos anuláveis, previsto
no art. 28.o, n.o 1, alínea a), da L.P.T.A..

Por isso, não ocorre o obstáculo ao conhecimento da impugnação
do acto referente ao Pedido n.o 3, invocado pela autoridade recorrida.

5 - Começar-se-á pela apreciação dos vícios geradores de nulidade,
referidos pela recorrente.

A recorrente imputa a ambos os actos vício de incompetência abso-
luta, por falta de atribuições, qualificado como nulidade pela alínea
b) do n.o 2 do art. 134.o do C.P.A..

Na tese da recorrente, este vício derivará de ser da exclusiva com-
petência da Comissão Europeia a prática dos actos recorridos, por
força do disposto nos arts. 5.o, n.o 4, e 6.o, n.o 1, do Regulamento
n.o 2950/83, do Conselho, de 17-10-83.

A autoridade recorrida defende que não ocorre este vício, por este
Regulamento não ser aplicável, por ter cessado a sua vigência em
1-1-89, por força do preceituado no art. 10.o do Regulamento (CEE)
n.o 4255/88 (3), do Conselho, de 19-12-88.

Efectivamente, o n.o 2 deste art. 10.o revogou o Regulamento (CEE)
n.o 2950/83 do Conselho, enquanto o n.o 1 do mesmo artigo fixou
em 1-1-89 o início de vigência desse Regulamento n.o 4255/88.

Os factos dos autos ocorreram integralmente após esta data (os
pedidos de financiamento foram apresentados em 20-8-92), pelo que (4) Este Regulamento foi alterado pelo Regulamento n.o 2081/93, do Conselho, de 20-7-93,

mas a apresentação dos pedidos de financiamento ocorreu no domínio de vigência da redacção
inicial, pelo que a análise e aprovação se faz de acordo com a redacção inicial, como decorre
do n.o 2 do art. 15.o deste Regulamento.

(5) Este Regulamento foi alterado pelo Regulamento n.o 2082/93, do Conselho, de 20-7-93,
mas, ao caso dos autos, aplica-se a redacção inicial.
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não têm qualquer conexão temporal com aquele Regulamento (CEE)
n.o 2950/83.

Assim, este diploma não pode ser aplicado aos factos dos autos,
pelo que os actos não enfermam de vício de nulidade derivado de
violação das suas disposições.

6 - No entanto, a inaplicabilidade do Regulamento n.o 2950/83
não seria relevante, se o Regulamento n.o 4255/88 mantivesse um
regime idêntico, a nível da competência para decisão final sobre as
contribuições do Fundo Social Europeu.

Tal não sucede, porém, pois o regime jurídico das contribuições
do Fundo Social Europeu instituído por este Regulamento n.o 4255/88
e pelos Regulamentos n.os 2052/88 (4) do Conselho, de 24-6-88, e
4253/88 (5), do Conselho, de 19-12-88, é essencialmente diferente
do anterior, no que concerne a essa competência da Comissão e dos
órgãos dos Estados-membros.

Na verdade, no novo regime, a gestão dos fundos comunitários
com carácter estrutural foi descentralizada para os Estados-membros
no que respeita à gestão das intervenções operacionais, deixando a
Comissão de decidir sobre os pedidos de contribuição apresentados
individualmente pelos interessados e passando tal tarefa a caber à
Administração de cada um dos Estados-membros em relação aos diver-
sos promotores das acções de formação, no âmbito do Quadro Comu-
nitário de Apoio aprovado para cada um dos Estados para o período
de 1990-1993.

A Comissão ficou com funções de avaliação, acompanhamento e
controlo da medida ou forma de intervenção, em parceria com os
Estados-membros, enquanto que a gestão e controlo financeiro dos
pedidos concretos de co-financiamento (aprovação, fiscalização, paga-
mento de saldo e recuperação das verbas indevidamente recebidas
pelos promotores das acções de formação) passou a ser da competência
da Administração de cada um dos Estados-membros [arts. 5.o, n.o
2, alíneas a) e c) do Regulamento n.o 2052/88, 23.o, n.o 1, do Regu-
lamento n.o 4253/88 e 6.o do Regulamento n.o 4255/88].

Os pedidos de contribuição do Fundo Social Europeu apresentados
sob a forma de ”programa operacional”, como é o caso das acções
de formação profissional realizadas pela recorrente, reportam-se a
um conjunto de medidas plurianuais (art. 5.o, n.o 5 do Regulamento
n.o 2052/88), sendo apresentados à Comissão pelas autoridades com-
petentes dos Estados-membros, nos termos do art. 4.o deste Regu-
lamento, competindo a estas a aprovação e controlo das acções indi-
viduais através das quais se concretiza esse programa operacional,
sendo a estas que o art. 23.o do Regulamento n.o 4253/88 atribui
competência para verificar regularmente se as acções financiadas pela
Comunidade foram conduzidas de forma correcta, impedir e combater
as irregularidades e recuperar os fundos perdidos na sequência de
abuso ou de negligência.

Embora a Comissão mantenha poderes para efectuar controlos
directos aos promotores de acções financiadas (art. 8o do Regulamento
n.o 4255/88) e para reduzir, suspender ou suprimir, a contribuição



(6) Neste sentido, tem vindo a decidir este Supremo Tribunal Administrativo, como se
pode ver pelos seguintes acórdãos, que se seguem de perto:

- de 11-5-2000, proferido no recurso n.o 45696;
- de 11-7-2000, proferido no recurso n.o 46189;
- de 29-3-2001, proferido no recurso n.o 46450.
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dos Fundos para a acção ou medida em causa (art. 24.o do Regu-
lamento n.o 4253/88), a decisão final sobre os pedidos de co-finan-
ciamento individual, tanto no que concerne à aprovação da acção,
como ao pagamento não está reservada aos órgãos comunitários.

Assim, as autoridades nacionais têm competência para decidir sobre
o montante das despesas financiáveis em determinada acção e para
ordenar a restituição do que considerem indevidamente recebido.

Por isso, os actos impugnados não enfermam do vício de incom-
petência absoluta, por falta de atribuições, que a recorrente lhes
imputa. (6)

7 - Apreciar-se-ão, em seguida, os vícios susceptíveis de gerar anu-
labilidade por violação de lei, pela ordem por que vêm indicados
pela recorrente nas conclusões das alegações, que delimitam o objecto
do recurso (art. 684.o, n.o 3, do C.P. C., aplicável por forçado art.
1.o da L.P.T.A.).

8 - Refere a recorrente que as auditorias foram realizadas pela
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Oliveira Rego e Alexandre
Hipólito, que elaborou relatórios ilegais, por ter usurpado funções
que se inserem na competência da Direcção-Geral de Impostos
(art. 35.o do C.I.V.A.) (conclusão B).

O art. 35.o do C.I.V.A. reporta-se aos prazos de emissão e for-
malidades das facturas e documentos equivalentes, pelo que não se
vê qualquer relação entre ele e a ilegalidade que a recorrente refere.

Aliás, a recorrente, embora refira este artigo nas conclusões, não
lhe faz qualquer referência no texto das alegações, pelo que não é
possível detectar qual o relevo que atribui àquela disposição para
efeitos da ilegalidade que refere.

Por outro lado, a única censura genérica que a recorrente faz nas
alegações a estas auditorias é a de os critérios em que se basearam
os auditores para elaborarem os relatórios nunca terem sido do seu
conhecimento (art. 19.o das alegações).

De qualquer forma, o art. 94.o do C.P.A. admite a realização no
âmbito de procedimentos administrativos de «exames, vistorias, ava-
liações e outras diligências semelhantes» através de «perito ou peritos
com os conhecimentos especializados necessários às averiguações que
constituam o respectivo objecto».

Estas peritagens podem ser realizadas por entidades públicas ou
particulares, como se depreende do n.o 2 do mesmo artigo, em que
se esclarece que elas podem ser solicitadas, também, a serviços públi-
cos, o que tem ínsito que o possam ser a entidades privadas.

Os tipos de diligências indicados são meramente exemplificativos,
como se infere da referência de «diligências semelhantes», pelo que
as auditorias realizadas se inserem na hipótese desta disposição.

Por outro lado, na alínea d) do n.o 1 do art. 2.o do Decreto-Lei
n.o 37/91, de 18 de Janeiro, estabelece-se que compete ao DAFSE
«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» e no n.o 3 do mesmo
artigo prevê-se que, para a prossecução das atribuições enunciadas
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no n.o 1, o DAFSE pode solicitar a colaboração de outras entidades,
não restringindo esta possibilidade a entidades públicas.

Assim, as auditorias e os relatórios elaborados pela sociedade refe-
rida não são ilegais, à face do C.P.A., como actos instrumentais, uti-
lizados para servirem de suporte à decisão final dos procedimentos
administrativos.

Por outro lado, no que concerne à alegada não comunicação dos
«critérios em que se basearam os auditores», o C.P.A. não a exige,
impondo apenas que os interessados sejam notificados das diligências
ordenadas, do respectivo objecto e do perito ou peritos para ela desig-
nados (art. 95.o daquele Código).

Por isso, não ocorre qualquer vício, pelos factos referidos pela recor-
rente, neste ponto.

9 - Refere a recorrente, na mesma conclusão B), que os despachos
em causa não supriram nem repararam os erros de fundamentação
de facto e de direito do relatório que lhes serviu de base de decisão,
tendo negligenciado os argumentos/esclarecimentos apresentados pela
recorrente.

Porém, a recorrente não indica nas alegações quais os erros de
fundamentação de facto e de direito do relatório a que se está a
referir, pelo que é de supor que se reporta aos que referiu na petição
de recurso.

Neste pressuposto, há que verificar se se demonstram os erros invo-
cados, tendo presente que, no que concerne a aplicação de critérios
de razoabilidade, assentes em competência de carácter técnico, na
falta de elementos periciais fornecidos pela recorrente ou outros ele-
mentos probatórios que se contraponham às conclusões de auditorias
levadas a cabo por técnicos, o controle jurisdicional deverá limitar-se
às situações em que seja detectável uma situação de erro grosseiro
ou manifesto, como vem sendo jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo.

10 - Analisar-se-ão, de seguida, os erros imputados relacionados
com o Pedido n.o 3, por ser o primeiro que a recorrente aborda
na petição de recurso.

a) Quanto à quantia de 1990$00 considerada inelegível (art. 73.o
da petição de recurso), o fundamento da não aceitação foi terem
sido certificadas menos horas do que as imputadas pela recorrente
(ponto 2.1. da informação n.o 1361/DAFSE/96 e mapa da página 19
do relatório da auditoria relativo ao Pedido n.o 3).

A recorrente não demonstra que haja qualquer erro nesse mapa,
nem como é que chega à soma de 11.416 horas, em vez da 11 412,
que aí se indicam especificadamente.

b) Relativamente à quantia de 2.500$00 (art. 74.o da petição de
recurso), respeitante à formadora Filomena Cunha, foi considerada
inelegível, por não ter justificação, designadamente por não ser jus-
tificada a alegada passagem da mesma para o regime de sujeição
a IVA. (ponto 2.2. da informação n.o 1361/DAFSE/96, rubrica 2 do
anexo III e tabela de fls. 23 do Relatório da Auditoria respectivo).

A recorrente não dá qualquer explicação, designadamente rela-
cionada com alteração de regime de sujeição a IVA., para que se
possa considerar como correcto o valor imputado de 662.500$00, rela-
tivo a 88 horas, que se reconduziria a uma remuneração horária de
7.528$41, distinta dos 7.500$00 por hora que aquela formadora auferia
no curso a que se refere o Pedido n.o 2, e que era a da generalidade
dos outros formadores.
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c) No que concerne à despesa com o pessoal não docente (arts.
75.o a 77.o da petição de recurso), as despesas imputadas pela recor-
rente e consideradas inelegíveis, basearam-se no facto de à contabilista
Fernanda Gaspar ter sido paga 100% de remuneração relativamente
a cada curso e eles terem decorrido simultaneamente desde o seu
início, em 28-12-92, até 22-4-93, para além de ter sido calculado o
que deveria ter sido pago em função da categoria profissional desse
pessoal, o trabalho efectuado e as imputações de custos feitas no
outro curso.

A recorrente refere que a remuneração daquela contabilista foi
de 50% para cada curso, sendo de 100% para ambos, mas aparece
imputado esse valor de 100% em ambos os cursos (páginas 26 do
Relatório referente ao Pedido n.o 3 e 28 do respeitante ao Pedido
n.o 2).

Para além disso, a recorrente refere apenas que as 480 horas de
trabalho que na auditoria foram consideradas justificadas, foram fixa-
das a seu «belo prazer», sem afirmar sequer que essa fixação não
seja aceitável, em termos de razoabilidade.

d) Quanto às despesas de limpeza imputadas pela recorrente, as
razões que a Administração invoca para serem consideradas parcial-
mente inelegíveis constam de fl.s. 28 do Relatório referente ao Pedido
n.o 3, sendo feita aqui a aplicação de critérios de razoabilidade. A
recorrente refere que o valor considerado elegível é diminuto, que
os preços fixados estão abaixo dos preços do mercado (arts. 78.o a
81.o), mas não apresenta qualquer prova que permita concluir com
segurança que o valor julgado razoável na auditoria está errado.

e) Relativamente à sub-rubrica «Pessoal Técnico», a redução efec-
tuada nas despesas imputadas pela recorrente baseou-se em critérios
de razoabilidade e na existência de um desnecessário agravamento
dos custos. A recorrente não apresenta elementos que contrariem
a correcção da aplicação de tais critérios, limitando-se a referir que
a supressão de despesas é escandalosa e que se reportam a uma
auditoria cruzada Universsus/Corcon, a perguntar onde está o relatório
da auditoria cruzada e afirmar que nem sequer se tiraram conclusões
e que não houve a preocupação de ver se os serviços foram prestados
(arts. 82.o a 84.o da petição de recurso).

f) No que concerne à rubrica 4 - Preparação - a recorrente refere
que não é indicado qualquer fundamento para a supressão de despesas
(arts. 85.o e 86.o da petição de recurso).

No entanto, é patente pelo relatório do Pedido n.o 3, páginas 31
a 35, que os fundamentos da não consideração como despesas elegíveis
são os indicados para as sub-rubricas 4.1, 4.2, e 4.3, sendo a supressão
global indicada na rubrica 4 a soma destas sub-rubricas.

g) Na sub-rubrica 4.1 - Divulgação - a auditoria considerou não
elegível o valor imputado a título de remunerações a António Joaquim
Marques Correia, por ser sócio-gerente da recorrente, por entender
não haver relação entre a imputação de remunerações e a divulgação
do curso (página 32 do Relatório do Pedido n.o 3).

Na página 3 da informação n.o 1361/DAFSE/96, refere-se, global-
mente, aceitar-se a posição da auditoria.

A recorrente refere-se a esta supressão de despesas nos arts. 89.o
e 90.o da petição de recurso, defendendo que ela não tem fundamento
legal.

A recorrente não demonstra que exista relação entre as remune-
rações referidas, limitando-se a afirmar genericamente a realização (7) Como a seguir melhor se explica na seguinte alínea i).
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de contactos com empresas, associações patronais e profissionais, sem,
no entanto, as especificar ou comprovar.

Por isso, não se pode considerar demonstrado que haja erro da
Administração, ao não considerar elegíveis as despesas referidas.

h) Relativamente às despesas com recrutamento de formadores,
incluídas na sub-rubrica 4.3. - Outros encargos - foram consideradas
inelegíveis pelo facto de a recorrente dispor de uma bolsa de for-
madores com que habitualmente trabalha e, por isso, não ser razoável
a imputação de custos com o seu recrutamento, para além de a quantia
ter sido paga à sócio-gerente Maria Manuela Marreiros, pelo que
o custo deveria referir-se à recuperação de custos e não a imputação
adicional, para a qual não existirá suporte fiscalmente válido (Rela-
tório da auditoria do Pedido n.o 3, página 36). Na informação n.o
1361/DAFSE/96, é manifestada concordância com esta posição, afir-
mando que estando os formadores de certa forma vinculados à recor-
rente, as suas necessidades e aptidões seriam do seu conhecimento
(página 3 dessa informação). A recorrente refere sobre este ponto
que, para a realização dos objectivos da formação profissional, é sem-
pre necessário o recrutamento de formadores idóneos, competentes
e com perfil adequado para cada tipo de acção (artigos 91.o a 93.o
da petição de recurso).

No que concerne ao facto de se tratar de uma sócia-gerente, não
constitui um obstáculo à consideração como despesas elegíveis, inde-
pendentemente da relevância como custos para efeitos fiscais. (7) No
entanto, a recorrente não contraria as afirmações manifestadas no
relatório e naquela informação, quanto à disponibilidade de uma bolsa
de formadores, nem comprova a sua afirmação sobre a necessidade
de um recrutamento específico de formadoras, designadamente a nível
dos custos que imputou, pelo que, no mínimo, terá de entender-se
que não é claro que a posição assumida pela Administração careça
de razoabilidade.

i) Na mesma sub-rubrica, a auditoria considerou inelegível a quantia
imputada a recrutamento de formandos, aqui unicamente com o fun-
damento de a quantia ser atribuída a um sócio-gerente (fls. 34 e
35 do relatório da auditoria).

Esta posição foi aceite na informação n.o 1361/DAFSE/96 (página
3 da mesma).

Nesta matéria não são invocados critérios de razoabilidade, nem
que a divulgação não tenha sido efectivamente efectuada, nem que
haja deficiência do recibo comprovativo da despesa.

Por outro lado, não existe base legal para limitar a relevância das
despesas relacionadas com os cursos de formação às que são aceites
como custos para efeitos fiscais.

Assim, não há qualquer obstáculo legal a que a actividade desen-
volvida por sócios-gerentes no âmbito dos cursos de formação seja
considerada custo destes.

Por isso, não pode ser considerada juridicamente aceitável a razão
adoptada pela autoridade recorrida para considerar não elegível a
despesa de 180.000$00, referida na página 34 do relatório.

j) No que concerne à rubrica n.o 5 - Funcionamento - do Relatório
referente ao Pedido n.o 3, com concordância expressa na informação
n.o 1361/DAFSE/96, a auditoria não considerou elegível o valor impu-
tado referente a pastas térmicas (atendendo às imputações da mesma
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natureza feitas na rubrica 4.2 - Material didáctico), e reduziu os valores
relativos a pastas A4 de plástico (considerando aceitável uma por
formando) e resmas de papel (considerando aceitável apenas uma
resma por formando - 24 - e mais uma para outros fins), com base
em considerações de razoabilidade.

Relativamente àquele primeiro ponto a recorrente nada refere, pelo
que, quanto a ele, não é impugnada a posição da Administração.

A recorrente sustenta nos arts. 100.o a 102.o da petição de recurso
que foram realizadas e são justificadas as despesas relativamente a
«capas» (reportando-se às pastas A4) e resmas de papel, dizendo
que uma capa e uma resma por formando não bastavam, porque
era fornecida documentação diariamente, e bastava verificar o «dossier
técnico-pedagógico» para comprovar o carácter irreal da posição do
DAFSE. No entanto, a recorrente não apresenta elementos que
demonstrem a incorrecção da aplicação de tais critérios de razoa-
bilidade, designadamente especificando e comprovando a quantidade
de informação que era fornecida nem o volume do dossier referido,
pelo que não se pode entender como demonstrada a existência de
erro por parte da Administração.

k)Também no âmbito da mesma rubrica a auditoria não considerou
elegível o valor de 41.000$00 relativo a cassetes de videogravador
e disquetes, considerando razoável o valor de 24.000$00 (página 38
do relatório referente ao Pedido n.o 3).

A recorrente limita-se a afirmar, no art. 103.o da petição de recurso,
que este valor só seria correcto se o material fosse adquirido em
«saldo», mas não oferece qualquer prova que possa levar a considerar
incorrecto o juízo de razoabilidade feito pela Administração.

l) Ainda no âmbito da mesma rubrica, a recorrente impugna a
decisão relativamente à não aceitação de despesas de Toner e Deve-
loper, afirmando que são consumíveis da fotocopiadora e que o facto
de serem fornecidos por sócios da recorrente não é razão para não
aceitação da despesa (artigos 104.o a 106.o). Impugna também a não
aceitação de despesas de telemóvel, custos fiscais e reconhecimentos
de assinaturas (artigos 107.o a 110.o).

A razão invocada na informação n.o 1361/DAFSE/96 para a não
aceitação destas despesas foi a de, apesar de elas estarem relacionadas
com a actividade normal da empresa, não se encontrarem directamente
relacionadas com a acção de formação na sua totalidade (página 4
desta informação).

A recorrente não apresenta qualquer prova de que as despesas
referidas se relacionam com o curso de formação a que foram
imputadas.

Por isso, não se demonstra que haja erro no acto impugnado ao
não aceitar tais despesas como elegíveis.

m) No que concerne à rubrica 6 - Alugueres e amortizações de
equipamentos - foram reduzidas de 312.200$00 para 67.200$00 as
despesas com alugueres de 2 projectores de slides e uma câmara de
vídeo (página 47 do relatório referente ao Pedido n.o 3, com que
na informação n.o 1361/DAFSE/96 se manifesta concordância).

As razões que levaram a auditoria a pronunciar-se no sentido da
redução, relativamente aos 2 projectores são o facto de as imputações
do aluguer daqueles equipamentos ultrapassarem em mais de 400%
o custo de aquisição dos mesmos, a recorrente ser entidade creden-
ciada na área da formação profissional supostamente equipada com
material audiovisual, a formação ser repartida em dois turnos, aquele
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material se encontrar na empresa quando foi efectuado o trabalho
de campo da auditoria e a empresa fornecedora ter como sócios dois
gerentes da recorrente.

A recorrente refere que está minimamente equipada mas necessita
de mais equipamento para várias acções de formação em simultâneo
(artigo 114.o da petição), que o facto de o material estar na empresa
não significa que seja seu e que não seria razoável que na empresa
estivesse todo o material alugado, mais de um ano depois de ter-
minarem as acções de formação (art. 115.o).

Relativamente ao primeiro facto afirmado, a recorrente não apre-
senta qualquer prova. Quanto ao segundo, a recorrente não prova
que o material referido não seja seu e, o facto de ele estar na empresa
mais de um ano depois de terminada a acção de formação é, obvia-
mente, um indício de que ele não tenha sido alugado.

Para além disso, foram calculadas as despesas elegíveis, nesta maté-
ria, com base em considerações de razoabilidade, que a recorrente
não demonstra serem desajustadas.

n) Na mesma rubrica, não foram consideradas elegíveis as despesas
com locação financeira de equipamentos, por pressupor, normalmente,
a aquisição dos equipamentos, sendo consideradas elegíveis apenas
as amortizações referentes ao período em que decorreu a acção de
formação para 2 televisores, 2 videogravadores e uma câmara de filmar
(páginas 49, 50 e 51 do Relatório do pedido n.o 3, com que se manifesta
concordância na página 4 da informação n.o 1361/DAFSE/96).

A recorrente apenas refere, sobre esta questão, no essencial, que
as prestações de leasing eram consideradas um custo de formação,
considerando a sua afectação física e temporal (artigos 116.o e 117.o),
afirmação esta cuja correspondência à realidade não demonstra.

Não faz, porém, qualquer crítica à razoabilidade do critério utilizado
pela Administração.

Por isso, não há razão para considerar demonstrada a inadequação
do critério utilizado.

o) Relativamente às despesas de 130.000$00 referentes à reparação
da fotocopiadora, a sua não aceitação, na totalidade, como despesas
elegíveis, baseou-se na falta de razoabilidade dos valores imputados,
no facto de o fornecedor ser a empresa SEIF cujos sócios são comuns
à recorrente, e no facto de a recorrente ter um contrato de manutenção
com outra empresa, que factura pelos seus serviços 17.574$00 por
trimestre (páginas 51 e 52 do Relatório). As despesas consideradas
elegíveis foram calculadas com base em critérios de razoabilidade,
que não são censurados pela recorrente nos artigos da petição que
se referem a esta questão, em que apenas invoca, como ilegalidade,
a consideração do facto de serem sócios daquela empresa sócios da
recorrente (artigos 119.o a 120.o). No entanto, as relações especiais
entre empresas, derivadas de situações em que os órgãos de uma
delas podem ter influência nas decisões da outra são um elemento
objectivo com potencialidade para gerar dúvidas sobre a correspon-
dência das operações comerciais às que se gerariam normalmente
entre pessoas independentes, como, aliás, se reconhece expressamente
no art. 57.o do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas.

Por outro lado, a fixação do montante considerado elegível foi
calculado com base em critérios de razoabilidade, que a recorrente
não .contesta, pelo que não há elementos que permitam considerar
ilegal a actuação da Administração, neste ponto.
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11 - Analisar-se-ão, de seguida, os erros imputados relacionados
com o Pedido n.o 2.

a) Relativamente à rubrica 2 - Formadores - a recorrente remete
para o que dissera em relação à mesma rubrica do pedido n.o 3.

No que concerne a este pedido, foi considerada inelegível a quantia
de 369.600$00, relativa a IVA. respeitante à remuneração da for-
madora Filomena Cunha, por não ter justificação, por ela estar isenta
de IVA. (ponto 2.2. da informação n.o 1360/DAFSE/96, rubrica 2
do anexo III e tabela de fls. 23 do Relatório da Auditoria respectivo).

A posição da auditoria foi motivada pela comprovação, através
dos suportes documentais, de que não tinha tido lugar pagamento
de IVA., como se refere no Relatório.

A recorrente não demonstra que o pagamento do IVA. referido
tenha tido lugar, pelo que não se demonstra erro da Administração,
neste ponto.

b) No que concerne à despesa com o pessoal não docente (arts.
123.o a 125.o da petição de recurso), a recorrente parte do pressuposto
de que as despesas não elegíveis, relativamente à contabilista Maria
Fernanda Gaspar foram calculadas com base no fundamento que foi
invocado para a correcção efectuada relativamente ao Pedido n.o 3
de ter sido pago 100% de remuneração relativamente a cada curso
e eles terem decorrido simultaneamente desde o seu início, em
28-12-92, até 22-4-93.

No entanto, a fundamentação aparece na página 28 do Relatório
referente ao Pedido n.o 2, para onde remete a recorrente no artigo
123.o, é o que deveria ser pago em função da categoria profissional
desse pessoal, o trabalho efectuado e os critérios utilizados e as res-
pectivas imputações de custos.

Por isso, a censura que a recorrente faz ao acto de decisão do
Pedido n.o 2, neste ponto, não tem suporte factual, por a não aceitação
das despesas relativas àquela contabilista não ter o fundamento que
a recorrente pressupõe.

c) No que concerne à sub-rubrica «Pessoal Técnico» a recorrente
remete para o que referiu a propósito do Pedido n.o 3 (arts. 126.o
a 128.o da petição de recurso).

Por isso, vale aqui também o que atrás se referiu na alínea e)
do ponto em que se analisam os vícios relacionados com o Pedido
n.o 3.

d) No que concerne à rubrica 4 - Preparação - a recorrente refere
que não é indicado qualquer fundamento para a supressão de despesas
(arts. 129.o e 130.o da petição de recurso).

No entanto, verifica-se pelo relatório do Pedido n.o 2, páginas 32
a 35, que os fundamentos da não consideração como despesas elegíveis
são os indicados para as sub-rubricas 4.1, 4.2, e 4.3, sendo a supressão
global indicada na rubrica 4 a soma destas sub-rubricas.

e) Na sub-rubrica 4.1 - Divulgação - a auditoria considerou não
elegível o valor imputado a título de remunerações a António Joaquim
Marques Correia e a Pedro Manuel Evangelista, por entender não
haver relação entre a imputação de remunerações e a divulgação
do curso (página 33 do Relatório do Pedido n.o 2). É esta a fun-
damentação referida na informação n.o 1360/DAFSE/96.

A recorrente não demonstra que esta relação exista, limitando-se
a afirmar, genericamente, a realização de contactos com empresas,
associações patronais e profissionais, sem, no entanto, as especificar
ou comprovar.
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Por isso, não se demonstra que haja erro da Administração, ao
não considerar elegíveis as despesas referidas.

f) Relativamente às despesas com recrutamento de formadores,
incluídas na sub-rubrica 4.3. - Outros encargos - foram consideradas
inelegíveis pelo facto de a recorrente dispor de uma bolsa de for-
madores com que habitualmente trabalha e, por isso, não ser razoável
a imputação de custos com o seu recrutamento, para além de a quantia
ter sido paga à sócio-gerente Maria Manuela Marreiros, pelo que
o custo deveria referir-se à recuperação de custos e não a imputação
adicional, para a qual não existirá suporte fiscalmente válido (Rela-
tório da auditoria do Pedido n.o 2, página 36). Na informação n.o
1360/DAFSE/96, é manifestada concordância com esta posição, afir-
mando que estando os formadores de certa forma vinculados à recor-
rente, as suas necessidades e aptidões seriam do seu conhecimento
(página 3 dessa informação). A recorrente refere sobre este ponto
que para a realização dos objectivos da formação profissional é sempre
necessário o recrutamento de formadores idóneos, competentes e com
perfil adequado para cada tipo de acção (artigo 137.o da petição de
recurso).

No que respeita ao facto de se tratar de uma sócia-gerente, não
constitui um obstáculo à consideração como despesas elegíveis, inde-
pendentemente da relevância como custos para efeitos fiscais, pelo
que vale o que atrás de referiu, na alínea g) do ponto deste acórdão
relativo à apreciação dos vícios imputados ao Pedido n.o 3. Também
neste ponto, à semelhança do que sucede relativamente ao Pedido
n.o 3, a recorrente não contraria as afirmações manifestadas no rela-
tório e naquela informação, quanto à disponibilidade de uma bolsa
de formadores, nem demonstra a afirmação que faz sobre a neces-
sidade de um recrutamento específico de formadores, designadamente
a nível dos custos que imputou.

Por isso, à semelhança do que se entendeu relativamente ao Pedido
n.o 3, no mínimo, terá de entender-se que não é claro que a posição
assumida pela Administração careça de razoabilidade.

g) Na mesma sub-rubrica, a auditoria considerou inelegível a quantia
imputada a recrutamento de formandos, aqui unicamente com o fun-
damento referido na alínea anterior de a quantia ser atribuída a um
sócio-gerente (fls. 35 e 36 do relatório da auditoria).

Pelo que se referiu na anterior alínea i) do ponto deste acórdão
relativo à apreciação dos vícios imputados ao Pedido n.o 3, este facto
não deverá ser considerado como um obstáculo à consideração da
despesa como elegível, pelo que deverá ser aceite como custo a quantia
de 200.000$00, indicada na página 35 do relatório da auditoria, a
título de recrutamento de formandos.

h) No que concerne à rubrica n.o 5 - Funcionamento - do Relatório
referente ao Pedido n.o 2, com concordância expressa na informação
n.o 1360/DAFSE/96, a auditoria não considerou elegível o valor impu-
tado referente a pastas térmicas (atendendo às imputações da mesma
natureza feitas na rubrica 4.2 -Material didáctico), e reduziu os valores
relativos a pastas A4 de plástico (considerando aceitável uma por
formando) e resmas de papel (considerando aceitável apenas uma
resma por formando - 24 - e mais uma para outros fins), com base
em considerações de razoabilidade.

Está-se perante uma situação semelhante à apreciada na alínea
j) do ponto anterior deste acórdão.

Relativamente àquele primeiro ponto a recorrente nada refere, pelo
que, quanto a ele, não impugna a posição da Administração.
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A recorrente sustenta nos arts. 144.o a 146.o da petição de recurso
que foram realizadas e são justificadas as despesas relativamente a
«capas» (reportando-se às pastas A4) e resmas de papel, dizendo
que uma capa e uma resma por formando não eram suficientes, porque
era fornecida documentação diariamente, e bastava verificar o «dossier
técnico-pedagógico» para comprovar o carácter irreal da posição do
DAFSE. No entanto, a recorrente não apresenta elementos que
demonstrem a incorrecção da aplicação de tais critérios de razoa-
bilidade, designadamente especificando e comprovando a quantidade
de informação que era fornecida, nem esclarece qual o volume do
dossier referido, pelo que não se pode entender como demonstrada
existência de erro por parte da Administração.

i) Também à semelhança do que sucedeu com o pedido n.o 3,
a auditoria não considerou elegível o valor de 33.179$00 relativo a
cassetes de videogravador e disquetes, considerando razoável o valor
de 24.000$00 (página 39 do relatório referente ao Pedido n.o 2).

A recorrente limita-se a afirmar, no art. 146.o da petição, com
remissão para o art. 103.o da mesma, que este valor só seria correcto
se o material fosse adquirido em «saldo», mas não oferece qualquer
prova que possa levar a considerar incorrecto o juízo de razoabilidade
feito pela Administração.

j) De forma idêntica ao que faz em relação ao Pedido n.o 3, a
recorrente impugna a decisão relativamente à não aceitação de des-
pesas de Toner e Developer, afirmando que são consumíveis da foto-
copiadora e que o facto de serem fornecidos por sócios da recorrente
não é razão para não aceitação da despesa (artigos 147.o a 149.o).
Impugna também a não aceitação de despesas de telemóvel, custos
fiscais e reconhecimentos de assinaturas (artigos 150.o a 152.o).

A razão invocada para a não aceitação destas despesas na infor-
mação n.o 1360/DAFSE/96, em que se manifesta concordância com
o Relatório da auditoria, foi a de, apesar de elas estarem relacionadas
com a actividade normal da empresa, não se encontrarem directamente
relacionadas com a acção de formação na sua totalidade (página 3
desta informação).

A recorrente não apresenta qualquer prova de que as despesas
referidas se relacionam com o curso de formação a que foram
imputadas.

Por isso, não se demonstra que haja erro no acto impugnado ao
não aceitar tais despesas como elegíveis.

k) Relativamente aos custos de artigos de limpeza, na auditoria
entendeu-se que eles deveriam ser reduzidos, com base em critérios
de razoabilidade (página 44 do Relatório referente ao Pedido n.o 2).

A recorrente não discute a razoabilidade do critério utilizado, pelo
que não há razão para não aceitar a posição da Administração.

l) No que concerne à não aceitação dos custos de vigilância (página
45 do Relatório referente ao Pedido n.o 2), a razão da não aceitação
como custos foi a falta de relação dos mesmos com o curso, posição
esta que é aceite na informação n.o 1360/DAFSE/96.

A recorrente, nos artigos 154.o a 158.o, afirma que a empresa foi
assaltada, o que é do conhecimento dos formandos, formadores e
da Polícia Judiciária, mas não traz ao processo qualquer prova dos
factos que afirma.

Nestas condições, não estando provada a relação daqueles custos
com o curso, não se pode considerar demonstrada a existência de
erro da Administração.
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m) No art. 159.o da petição de recurso, refere a recorrente que
o custo da avaliação do curso não foi considerado, com o que os
auditores colocaram em causa a credibilidade da empresa que a
efectuou.

Porém, não sendo um vício do acto administrativo a afectação da
credibilidade de empresas, em si mesma, tem de concluir-se que não
é aqui imputado qualquer vício ao acto recorrido.

n) No que concerne à rubrica 6 - Alugueres e amortizações de
equipamentos -foram reduzidas de 916.400$00 para 44.800$00 as des-
pesas com alugueres de retroprojectores, 2 projectores de slides e
uma câmara de vídeo (página 48 do relatório referente ao Pedido
n.o 2, com que na informação n.o 1360/DAFSE/96 se manifesta
concordância).

As razões que levaram a auditoria a pronunciar-se no sentido da
redução, relativamente aos retroprojectores e aos 2 projectores de
slides são o facto de as imputações do aluguer daqueles equipamentos
ultrapassarem em mais de 400% o custo de aquisição dos mesmos,
a recorrente ser entidade credenciada na área da formação profissional
supostamente equipada com material audiovisual, a formação ser
repartida em dois turnos, aquele material se encontrar na empresa
quando foi efectuado o trabalho de campo da auditoria e a empresa
fornecedora ter como sócios dois gerentes da recorrente.

A recorrente remete para o que referiu a propósito do Pedido
n.o 3, pelo que valem aqui as considerações que se fizeram atrás
na alínea m) do ponto anterior deste acórdão.

o) No que concerne às despesas com locação financeira e à repa-
ração da fotocopiadora, a recorrente remete para as questões idênticas
que suscitou a propósito do Pedido n.o 3, pelo que vale também
aqui o que se referiu nas alíneas n) e o) do ponto anterior deste
acórdão.

12 - A recorrente imputa aos actos impugnados vício de violação
de lei por a legalidade dos actos ter de ser apreciada à face da lei
vigente ao tempo em que foram praticados e a autoridade recorrida
ter inventado e aplicado critérios que não existiam nos diplomas legais
aplicáveis.

Acrescenta ainda a recorrente que os actos impugnados, aceitando
os relatórios, criaram «regras comunitárias e nacionais», impondo-as
à recorrente, regras essas que à data da candidatura não foram dadas
a conhecer, porque inexistiam.

Refere-se a recorrente, parece, à utilização de critérios de razoa-
bilidade na determinação das despesas elegíveis, que foi levada a
cabo na realização das auditorias e foi aceite nos actos impugnados.

A utilização destes critérios de razoabilidade e a não aceitação,
corno despesas elegíveis, daquelas que não estão comprovadas, estão
em sintonia com o preceituado no art. 23.o do Regulamento n.o 4253/88
em que se refere que o controlo financeiro deve verificar regularmente
se as acções financiadas pela Comunidade foram conduzidas de forma
correcta, impedir e combater as irregularidades, e recuperar os fundos
perdidos na sequência de um abuso ou de uma negligência.

Na verdade, destas normas infere-se que a aprovação do finan-
ciamento não significa uma atribuição definitiva e incontrolável dos
montantes aprovados para as entidades promotoras de acções finan-
ciadas, antes será controlada a sua efectiva aplicação e feita apreciação
da sua boa utilização.

Na mesma linha, prevê-se nos arts. 9.o e 10.o do Decreto-Lei n.o 37/91
a realização de auditorias «tendo em vista a emissão de parecer
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sobre documentos de prestação de contas, com o objectivo de garantir
a rigorosa aplicação dos meios financeiros» concedidos para acções co-fi-
nanciadas pelo Fundo Social Europeu, o que evidencia que o controle
não poderá deixar de ter em vista não só uma comprovação da efectiva
utilização dos meios fornecidos, mas também uma apreciação da
necessidade de utilização dos meios para a realização das acções.

Ainda na mesma linha, a alínea c) do art. 23.o do Decreto-Lei
n.o 37/91 inclui entre as competências dos inspectores, no âmbito
de auditorias contabilísticas, «a avaliação da elegibilidade e razoabilidade
dos custos e a validade do respectivo suporte documental» o que, defi-
nitivamente, afasta quaisquer dúvidas de que a razoabilidade e o
suporte documental exigível, segundo as regras de organização da
contabilidade, se incluem entre os factores de ponderação para deter-
minação das despesas elegíveis.

Por isso, não ocorre a violação dos valores da certeza e segurança
jurídicas ao terem sido utilizados os critérios de avaliação que foram
utilizados.

Por outro lado, estando prevista na leia possibilidade de serem
consideradas inelegíveis despesas, por falta de razoabilidade dos custos
ou falta de adequado suporte documental, a eventualidade de isso
se vir a concretizar não é susceptível de afectar legítimas expectativas
dos administrados.

13 - A recorrente refere que o relatório da auditoria não justifica
nem invoca sequer uma norma legal violada, para fundamentar a
supressão de despesas elegíveis e que, inexistindo uma norma legal
violada, a recorrente cumpriu todos os critérios vigentes na altura
do cumprimento das acções de Formação Profissional, o que impõe
às entidades administrativas competentes a obrigação do cumprimento
de pagamento dos valores aprovados, em harmonia com o D.N. no

241/92, e a autoridade recorrida violou os princípios constitucionais
e administrativos da justiça e legalidade (art. 266, n.o 2 da C.R.P.
e arts. 3o e 5o do C.P.A.).

Os relatórios das auditorias são apenas actos instrumentais dos
procedimentos administrativos que só são fundamento directo dos
actos administrativos que os decidem na medida em que sejam por
eles adoptados.

No caso dos autos, os actos impugnados são os de decisão dos
recursos hierárquicos, em que se manifesta concordância com os pare-
ceres n.os 371/98/DSJ (Pedido n.o 2) e 267/98/DSJ (Pedido n.o 3)
que remetem, respectivamente, para as informações n.os
1360/DAFSE/96 e 390/DSJ/98 (Pedido n.o 2) e 1361/DAFSE/96 e
297/DSJ/98 (Pedido n.o 3).

Por isso, é a fundamentação destes pareceres e informações a que
releva directamente para apreciação da validade dos actos impug-
nados.

Como se vê pelos pareceres e informações referidas, eles contêm
fundamentação jurídica, pelo que não lhes é aplicável a crítica que
a recorrente faz aos relatórios das auditorias.

Por outro lado, como se disse, a apreciação da razoabilidade e
da correcção contabilística da comprovação das despesas tem suporte
legal.

Não se vê, assim, sem mais, qualquer violação dos princípios cons-
titucionais e legais da proporcionalidade e da justiça.

No que concerne ao Despacho Normativo n.o 241/92, de 19 de
Dezembro, nele determina-se que o pagamento dos saldos das acções
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de formação que no âmbito do actual quadro comunitário de apoio
terminem no ano de 1993 tenha lugar imediatamente após a liquidação
pela Comissão das Comunidades Europeias do saldo do programa
em que aquelas acções se inserem.

No caso dos autos, não estando demonstrado que esta liquidação
tenha ocorrido, não se vê como possa haver violação do estabelecido
neste Despacho Normativo.

Assim, os actos impugnados enfermam dos seguintes vícios de erro
nos pressupostos de direito:

- o acto de 22-2-99, referente ao Pedido n.o 2, na parte em que
não considerou despesa elegível a quantia de 200.000$00, imputada
a título de recrutamento de formandos;

- o acto de 19-1-99, referente ao Pedido n.o 3, na parte em que
não considerou despesa elegível a quantia de 180.000$00, também
imputada a título de recrutamento de formandos.

Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso, e
em anular os actos impugnados nos termos referidos.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Aze-
vedo Moreira — António Samagaio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

DAFSE. Incompetência absoluta. Decisão de certificação e
ordem de devolução.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Director-Geral do DAFSE dispunha de competência
para emitir a decisão de certificação prevista no no 4
do arto 5o do Regulamento (CEE) no 2950/83.

2 — No domínio desse Regulamento era nulo, por incom-
petência absoluta do seu autor, o acto do mesmo órgão
nacional que, sem procedência de uma decisão final to-
mada pela Comissão Europeia e carecendo de natureza
simplesmente cautelar, ordenasse a devolução de quantias
adiantadas no âmbito das ajudas proporcionadas pelo
FSE.

Recurso n.o 45.070. Recorrente: Director-Geral do D.A.F.S.E. Re-
corrida: Partex — Companhia de Serviços, S.A. Relatora: Exm.a
Cons.a Dra Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Relatório
O Director-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo

Social Europeu (DAFSE), recorre da sentença do TAC de Lisboa,
de 5 de Janeiro de 1999 (fls. 298 e segs.) que, concedendo provimento
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ao recurso contencioso interposto pela ”Partex — Companhia Por-
tuguesa de Serviços, S. A., declarou a nulidade da decisão de 27-3-95,
da Directora-Geral do DAFSE, de certificação referente ao ”dossier”
880770 P1, e da ordem de devolução do montante de 291.891$00.

Nas suas alegações o Recorrente apresenta as seguintes conclusões:
I. 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.

II. A referida verificação é feita a 2 níveis: em 1a linha pelo Es-
tado-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 n.o 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 da fase, e baseando-se
na decisão de certificação do Estado-membro, pela Comissão Eu-
ropeia.

III. 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. 2o, no 1, al. d), 11o, n.o 1, al. d) e 13.o, al. b.), do D.L.
n.o 37/91 de 18 de Janeiro, e n.o 2 do art. 1.o do D.L. n.o 158/90
de 17 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo D.L. no 246/91,
de 6 de Julho).

IV. 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.

V. O conteúdo (ou parte dele) da decisão final (da Comissão Eu-
roepia) fica necessariamente dependente do sentido determinado pela
operação de certificação.

VI. Não cabe apenas à Comissão Europeia definir (em concreto)
e decidir se uma despesa se enquadra no leque de despesas elegíveis.
Não é, portanto, sua competência exclusiva.

VII. 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.

VIII. Despesas elegíveis são aquelas que, estando previstas na le-
gislação nacional e comunitária, constando como aprovadas do pedido
de contribuição e não excedendo este valor, encontrando-se com-
provadas por documentos justificativos idóneos e sendo necessárias
e legítimas, se destinem a cobrir as despesas constantes do arto 1o

do Regulamento CEE 2950/83.
IX. O poder de certificar envolve pois necessariamente um juízo

de elegibilidade e não elegibilidade das despesas constantes do pedido
de pagamento de saldo.

X. Através deste poder certificativo o Estado-membro garante pe-
rante a Comissão a boa execução das acções e a correcta aplicação
dos dinheiros do FSE que lhe são entregues.

XI. A certificação delimita positivamente o campo de incidência
da decisão da Comissão, vedando-lhe a aprovação de pagamentos
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que o próprio Estado-membro, em seu desfavor, não haja considerado
legítimos, nem justificados.

XII. O co-financiamento das acções apoiadas obedece a taxas de
intervenção insusceptíveis de modificação mesmo quando haja lugar
à alteração dos montantes concedidos, pelo que, caso a Comissão
aprovasse despesas não certificadas pelo Estado-membro, fá-lo-ia em
violação do art. 5o, no 5 da Decisão 83/516/CEE.

XIII. Assegurando o Estado-membro parte significativa do co-fi-
nanciamento das despesas elegíveis (no caso de Portugal 40,5%), tem
necessariamente de estar investido no poder de considerar injusti-
ficadas e de recusar o financiamento nacional de determinadas des-
pesas, o que acarreta — por inerência — uma decisão de não finan-
ciamento por parte do FSE.

XIV. A natureza constitutiva e não meramente declarativa da de-
cisão 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
Comunitária) um encargo orçamental para o erário público dos
Estados-membros.

XV. Se a certificação mais não é do que uma verificação factual
e contabilística das indicações contidas no pedido de pagamento de
saldo, é porque tal conceito de certificação (e noção do seu conteúdo
útil) é demasiado restritivo e redutor da actividade em que se encontra
inserida. Trata-se de eleger despesas merecedoras de co-financiamen-
to, não se apresentando legítimo reduzi-la a uma mera verificação
contabilística, desvirtuando-se assim a capacidade de saneamento da
boa gestão exigível aos beneficiários dos dinheiros públicos consig-
nados à formação profissional.

XVI. Os actos impugnados nos autos acima identificados têm pleno
suporte de facto e de direito, enquadram-se na esfera da competência
do seu autor, e foram praticados em tempo útil, pelo que, no sentido
do que foi decidido em caso igualmente semelhante, por aresto desse
Supremo Tribunal de 26 de Maio, no rec. n.o 43 348, deve aquela
sentença ser revogada por contrariar as disposições do art.o 5o, n.o 4,
2o § do Regulamento n.o 2950/83, do art.o 5o, n.o 5 da Decisão CEE
no. 83/516, do Conselho, dos artos. 2o, no. 1, al. d), 11 o e 13o do
Decreto-Lei no. 37/91, de 18.01, e do arto. 1o, no. 2 do Decreto-Lei
no. 158/90, de 17 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei no. 246/91, de 6 de Julho.

Contra-alegou a Recorrida Partex — Companhia Portuguesa de
Serviços, S.A., tendo formulado as seguintes conclusões:

a) A douta sentença recorrida concedeu provimento ao recurso
contencioso apenas por considerar que com a certificação realizada
em 1989 se tinha esgotado a atribuição certificadora do DAFSE pre-
vista na alínea d) do no. 1 do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 37/91,
de 18 de Janeiro;

b) Nenhuma das conclusões da, aliás, douta alegação do recorrente
se reporta a esta proposição que traduz o objecto da decisão recorrida,
pelo que, não tendo sido a mesma decisão atacada, transitou em
julgado — razão por que se deve negar provimento ao presente recurso
jurisdicional;

c) Por cautela sempre se dirá que 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
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última é um acto constitutivo de direitos que só pode ser alterado
pela mesma Comissão nos termos do artigo 6o, no 1, do Regulamento
CEE no 2950/83;

d) A elegibilidade das despesas para efeitos de financiamento da
contribuição do FSE é, deste modo, estabelecida pela decisão que
aprova o pedido de contribuição;

e) Em sede pagamento de saldo a Comissão — e não também o
Estado-membro — limita-se a verificar se as despesas efectivamente
se 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, à 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;

f) 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 admissivel
uma ”decisão de mérito” restrita à contribuição pública nacional;

g) 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 con-
tribuição do FSE, desde que igual ou inferior a 50% das despesas
elegiveis, tem valor idêntico ao da contribuição pública nacional; (ii)A
contribuição do FSE é aprovada nas condições do pedido de con-
tribuição formulado pelo Estado-membro não podendo este subse-
quentemente alterar essas mesmas condições sob pena de fazer com
que a taxa de financiamento comunitária seja ultrapassada;

h) A dependência da contribuição pública nacional face à con-
tribuição do FSE é expressamente estabelecida no artigo 23o, no 1,
do Despacho Normativo no 40/8.8, 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 aprovadas pela Comissão Eu-
ropeia com base no disposto no artigo 6o, no 1, do Regulamento
CEE no 2950/83;

i) O subsidio nacional não tem autonomia, porquanto significa um
co-financiamento numa percentagem fixa de uma acção apoiada pelo
FSE;

j) Em nenhuma norma de direito comunitária se prevê que a con-
tribuição do FSE tenha de ser alterada em consequência da alteração
da contribuição pública nacional;

l) Finalmente, o poder de certificação previsto na 2.a 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
nos relatórios de execução referentes à acção de formação objecto
da contribuição do FSE e a correcção da respectiva contabilização;

m) Em primeiro lugar por força de um argumento literal: certificar
a exactidão factual e contabilistica de certas indicações não é o mesmo
que aprovar ou afirmar a razoabilidade de certa despesa;

n) 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

7021

exclusivamente a um órgão comunitário, precisamente a Comissão
Europeia;

o) 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;

p) A existência de um duplo controlo por parte do Estado-membro
é 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;

q) 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;

r) 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;

s) 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;

t) Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso
apresentadas pelo recorrente.

Termina dizendo dever julgar-se deserto o recurso por as conclusões
da alegação não se reportarem à sentença recorrida nem tão-pouco,
ao vício imputado ao acto recorrido nela concretamente., conhecido
e decidido ou, caso assim se não entenda, dever negar-se provimento
ao recurso e, em consequência, confirmar-se a sentença recorrida.

Por acórdão de 8.7.99 (fls. 373 a 376), foi ordenada a suspensão
da instância no presente recurso até que fosse decidido o reenvio
prejudicial no Recurso. no 43001.

Notificados da junção do Acórdão de 25 de Janeiro de 2001 do
Tribunal de Justiça das Comunidades, proferido no Processo C-413/98
(fls. 443 a 458), respondeu apenas a recorrida Partex, ora agravada,
sustentando que as conclusões daquele aresto do TJCE vieram cor-
roborar inteiramente a jurisprudência que já vinha sendo firmada
neste Supremo Tribunal, em casos semelhantes aos dos autos, quanto
à questão da incompetência absoluta do ora recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Matéria de facto
Nos termos do no 6 do artigo 713o do CPC, dá-se aqui como re-

produzida a matéria de facto dada como provada na sentença
recorrida.

3. Fundamentação
O objecto do presente recurso jurisdicional é a sentença do TAC

de Lisboa, de 5.1.99, que, concedendo provimento ao recurso con-
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tencioso interposto pela agora Recorrida Partex, declarou a nulidade
da decisão de 27-3-95, da Directora-Geral do DAFSE, de certificação
e ordem de devolução objecto da impugnação contenciosa, por falta
de atribuições da entidade de que dimanou.

A ora recorrida sustenta nas conclusões a) e b) das suas contra-
-alegações que nenhuma das conclusões da alegação do recorrente
se reporta ao facto de a sentença recorrida ter concedido provimento
ao recurso contencioso apenas por considerar que com a certificação
realizada em 1989 se tinha esgotado a atribuição certificadora do
DAFSE prevista na alínea d) do no. 1 do artigo 2o do Decreto-Lei
no. 37/91, de 18 de Janeiro, pelo que, não tendo sido a mesma decisão
atacada, transitou em julgado, razão por que se deve negar provimento
ao presente recurso jurisdicional.

Mas não tem razão nessa arguição.
Com efeito, a sentença recorrida não se limitou a conceder pro-

vimento ao recurso contencioso com o referido fundamento, tendo
antes baseado a declaração de nulidade no entendimento de que a
certificação por parte do Estado membro constitui um pressuposto
do deferimento do pedido de pagamento de saldo, comprovando a
exactidão de dados, quer factuais, quer contabilísticos, e que são ob-
jecto de impugnação nas alegações do agravante.

E muito menos merece acolhimento a tese da ora agravada de
que, por as conclusões da alegação do recorrente se não reportarem
à sentença recorrida, nem tão-pouco ao vício imputado ao acto re-
corrido nela concretamente conhecido e decidido, deve julgar-se de-
serto o presente recurso jurisdicional.

Isto porque a ser exacta essa afirmação, e já vimos que não é,
tal não conduziria à deserção do recurso, a qual apenas decorreria
caso não tivesse havido alegações, o que também não é o caso.

Quanto ao mérito do recurso, entendeu-se na sentença recorrida:
”. . . para aprovação de um pedido de contribuição no âmbito do

FSE, mostra-se necessário aferir da elegibilidade ou não das despesas
dele constantes, de acordo com a discriminação prevista no artigo
1o do supra mencionado Regulamento (CEE no 2950/83, do Conselho,
de 17/10/83).

Mas, como consta do seu artigo 4o, a competência para aprovar
os pedidos de contribuição formulados pelos Estados-membros no
âmbito deste Regulamento, é da Comissão, a quem está cometida,
portanto, a tarefa de qualificar as despesas como elegíveis ou não,
para efeitos de financiamento.

E, 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 exactidão factual e contabilistica das indicações contidas nos pedidos
de pagamento - tudo de acordo com o referido no 4 do artigo 5o.

Deste modo, a apreciação do pedido de pagamento de saldo (por
parte dos candidatos), pressupõe sempre uma certificação da autoria
do Estado-membro, da exactidão factual e contabilística das indicações
contidas nos pedidos de pagamento, ou seja a certificação ou apro-
vação mencionada no artigo 5o no 4 do Regulamento comunitário.

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,
alegados pelos requerentes.

Assim, a Directora-Geral do DAFSE, ao praticar os actos recor-
ridos, concordando com a proposta de certificação e considerando
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como não elegíveis as despesas discriminadas nas informações que
lhe serviram de suporte, agiu fora das suas atribuições, incorrendo
no invocado vício de incompetência absoluta, o que acarreta a sanção
da nulidade dos actos, nos termos do artigo 133o, no 2, alínea b)
do CPA”.

Haverá que distinguir, em primeiro lugar, na decisão recorrida duas
partes — a decisão de certificação e a ordem de devolução.

Em relação à primeira, e na medida em que o arto 5o no 4 do
Reg. CEE no 2950/83 dispunha que o Estado membro certificaria
a exactidão factual e contabilística das indicações contidas nos pedidos
de pagamento de saldo, a Directora-Geral do DAFSE, ao proceder
à aludida certificação, actuou dentro dos limites que a legislação apli-
cável, designadamente o arto 2o no 1, al. d) do DL 37/91, de 18/1,
lhe demarcara e assim sendo, fê-lo no uso das suas atribuições e
em conformidade com os poderes que lhe competiam.

A sentença recorrida, embora assim tenha entendido, acabou no
entanto por concluir estarem os dois actos feridos de incompetência
absoluta, o que, como resulta do exposto, está errado em relação
à decisão de certificação.

Já no que respeita à ordem de devolução não merece censura a
sentença recorrida, não assistindo razão ao ora recorrente, pelas razões
expostas no Acórdão deste STA de 21.3.01, proferido no Recurso
no 47250, já após a prolação do Acórdão de 25 de Janeiro de 2001
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, cujo entendi-
mento aqui se reitera em face da identidade da factualidade subjacente
e das questões jurídicas discutidas.

Disse-se nesse aresto:
”Com efeito, este STA tem decidido maioritariamente que, por

força do no 1, do artigo 6o do Regulamento CEE 2950/83, só à Co-
missão 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 com-
petindo ao Director do DAFSE decidir suspender, reduzir ou suprimir,
a contribuição, bem como ordenar a devolução de quaisquer quantias
no âmbito do apoio concedido ( Vidé, 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 — Rec. 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. 43583 e do Tribunal de Justiça das Comunidades Eu-
ropeias, de 24-10-96 Comissão/Lisrestal e o. (C-32/95 P, Colect. P
1-5373, no 29).

Ora, é precisamente esta orientação jurisprudencial que agora se
reitera.

Na verdade, 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 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 referentes a acção
de formação co-financiada pelo FSE, não impede a Comissão de apre-
ciar da elegibilidade das despesas não certificadas, não estando a
Comissão circunscrita, em tal situação, a apreciar apenas as despesas
aprovadas pelo DAFSE, daí a insubsistência da tese sustentada pelo
Recorrente nas suas alegações.

De facto, como já antes se realçou, só à Comissão é que incumbe
suspender, reduzir ou suprimir uma contribuição comunitária no qua-
dro do FSE, o que implica, designadamente, que as despesas só se
tornarão definitivamente inelegíveis caso a Comissão venha a tomar
uma decisão nesse preciso sentido, não se aderindo, por isso, à posição
sustentada pelo Recorrente nas suas alegações.

Vê-se, assim, que, contrariamente ao defendido pelo Recorrente,
a decisão das autoridades competentes do Estado-membro de não
certificação de uma parte das despesas se assume juridicamente como
uma mera proposta dirigida à Comissão de considerar tais despesas
inelegíveis.

Pode, por isso, concluir-se, contra o defendido pelo Recorrente,
que a certificação pelo DAFSE não constitui um acto que vincule
a Comissão, não estando a decisão a tomar por esta 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 já citado 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 competentes 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 disposto 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. . .”
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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
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 problema de direito interno de cada
Estado-membro”, reconhecendo que este poderá ”ter um interesse
legítimo, designadamente em caso de risco de falência do beneficiário
da contribuição financeira, em exigir a restituição, a titulo cautelar,
para evitar ter que suportar eventualmente o encargo na sequência
da decisão final da Comissão.”

Porém, tal possibilidade de restituição a título puramente cautelar,
com referência ao caso dos autos, estaria dependente de condicio-
nalismos de vária ordem, designadamente: a existência de norma ha-
bilitadora 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 (Vidé, neste sentido, o Acórdão do Tribunal de Justiça das C.E.,
de 11-7-96 — Proc. T-271/94, in ”Colectânea Anotada de Jurispru-
dência 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 neste caso o fez.

Do exposto resulta que a sentença recorrida não merece censura
quando decidiu pela nulidade do acto que ordena a referida devolução,
com fundamento em incompetência por falta de atribuições”.

É esta jurisprudência que, como já atrás se referiu, ora se reitera.
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4. Decisão
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso juris-

dicional e, pelos fundamentos expostos, em confirmar a sentença re-
corrida na parte em que declarou nula a ordem de devolução, re-
vogando-a na parte restante, ou seja, na parte em que considerou
também nula a decisão de certificação é ordenando a baixa dos autos
ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa a fim de conhecer
dos restantes vícios invocados.

Custas pela Recorrida Partex, fixando-se a taxa de justiça em
40.000$00 e a procuradoria em 20.000$00.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Isabel Jovita (Relatora) — Pam-
plona de Oliveira — Madeira dos Santos.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Nulidades de acórdão. Acção. Plena jurisdição. Questões não
suscitadas pelas partes.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No domínio das acções, ao invés do que sucede nos re-
cursos contenciosos, vigora o princípio da plenitude de
jurisdição, em que o âmbito da discussão jurídica não
está balizada pelo conteúdo expresso do acto admi-
nistrativo.

II — Estando em causa saber se a rescisão de um contrato
de concessão foi legal ou ilegal o que interessa saber
é se tal direito existia ou não, de acordo com o regime
jurídico aplicável, independentemente do conteúdo ex-
presso do acto administrativo que externou tal decisão.

III — Assim, não ocorre nulidade do acórdão, por oposição
entre os fundamentos e a decisão (arto 668o, no 1, al. c)
do CPC), se esta sustentou a legalidade da rescisão com
fundamentos diversos dos que resultam do conteúdo ex-
presso do acto.

IV — A nulidade de acórdão, nos termos da al. d) do no 1
do arto 668 do CPC deriva da violação do dever, imposto
pela 1a. parte do no 2 do arto 660o do mesmo diploma
legal, de resolver todas as questões que as partes tenham
submetido à apreciação do tribunal, exceptuadas aquelas
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a
outras.

V — O facto de o tribunal poder conhecer oficiosamente de
outras questões que não hajam sido suscitadas pelas par-
tes, nos termos do mesmo normativo, não significa que
esteja obrigado a apreciar todas as questões de conhe-
cimento oficioso que não hajam sido suscitadas.

Recurso n.o 45.221. Recorrente: Município de Vale de Câmara. Re-
corrida: Hotbar — Sociedade de Gestão Hoteleira e Similares, Lda.
Relator: Exm.o Sr. Cons.o Dr. Abel Atanásio.
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Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

HOTBAR — Sociedade de Gestão Hoteleira e Similares, Lda., veio
arguir a nulidade do acórdão de fls. 247 e sgs. dos autos, invocando
os seguintes fundamentos:

I — Nulidade por oposição entre os fundamentos e a decisão (art.
668o, n.o 1, c), do Cód. Proc. Civil)

1o O Acórdão decidiu conceder provimento ao recurso, revogando
a sentença recorrida e julgando improcedente a acção, com a con-
sequente absolvição do Réu dos pedidos.

Para assim decidir, considerou que a decisão da Câmara Municipal
de Vale de Cambra de rescindir o contrato de concessão de exploração
se justificou por incumprimento, nos termos gerais, uma vez que a
Autora não apresentou o projecto das obras, nem requereu o res-
pectivo licenciamento, violando assim a pacote final da cláusula ter-
ceira do contrato.

Sucede, porém, que da matéria de facto dada por assente na 1a ins-
tância (e que não foi posta em crise pelo Acórdão), não resulta mi-
nimamente que o fundamento invocado pela Câmara para a rescisão
do contrato tivesse residido na violação do contrato, designadamente
da referida cláusula terceira.

Efectivamente, a 1.a instância limitou-se a dar como assente a esse
propósito o que consta do art. 38o da petição inicial, ou seja, que
na reunião de 12 de Outubro de 1994 a Câmara deliberou revogar
o contrato. E nada mais!

Cabe até dizer, ao invés do que se considerou no Acórdão, que
da acta dessa reunião (extractada na certidão junta à petição inicial
como documento no 12), consta expressamente que foi outro, bem
diverso, o motivo pelo qual a Câmara deliberou a revogação do con-
trato, concretamente uma (pretensa) ”violação de lei expressa no per-
curso negocial” (por falta de concurso público na selecção do con-
cessionário), e isto na sequência do parecer jurídico junto à mesma
petição como documento no 13 (cfr. a propósito o que foi alegado
nos arts. 35o a 37o e 45o a 47o da petição inicial).

2o Mas não é apenas pela razão ora apontada que o Acórdão padece
da invocada nulidade.

Com efeito, o Acórdão não pôs em causa, como já se disse, a
matéria de facto dada por assente na 1.a instância, tendo-a assumido
plenamente na sua fundamentação.

Desse complexo factual, que aliás não foi reproduzido com total
exactidão na fundamentação da sentença objecto do recurso, consta,
entre outra, a seguinte matéria (com sublinhados nossos):

Depois de lhe ter sido adjudicado o direito de ocupação de um espaço
do domínio público na Feira dos Ovos, em Vale de Cambra, para a
construção de um pavilhão e de uma esplanada, o Manuel Resende, em
execução dessa adjudicação e de comum acordo com a Câmara, apre-
sentou-lhe para aprovação uma maquete e os estudos de implantação,
cortes e alçados de uma sala e de um pavilhão que ele ia construir naquele
espaço.

(cfr. art. 14o da petição inicial)
Essa maquete e os estudos foram executados de acordo com orientações

previamente definidas pela Câmara.
(cfr. art. 15.o da petição inicial)
À data da escritura do contrato de concessão de exploração a Câmara

havia concluído a construção da sala.
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(cfr. art. 23o da petição inicial)
Nessa data estava também já montada, com excepção das portas e

dos vidros, a estrutura (amovível, do pavilhão-esplanada mandada exe-
cutar pela Autora.

(cfr. art. 23o da petição inicial)
Antes dessa montagem, a estrutura (amovível), assim como os materiais

que a compunham, tinham merecido já a aprovação da Câmara.
(cfr. art. 24o da petição inicial)
Foi também com o conhecimento, assentimento e acompanhamento

da Câmara que se procedeu a tal montagem, em anexo à sala referida.
(cfr. art. 25o da petição inicial)
A inclusivo da parte final da cláusula terceira do contrato foi acordada

entre a Autora e a Câmara apenas pelo motivo de no edital que publicitou
a praça nada ter constado sobre a apresentação do projecto da obra a
aprovar pela Câmara.

(cfr. art. 26o da petição inicial)
Mas ficou também logo assente entre a Autora e a Câmara que esse

requisito já estava antecipadamente cumprido com a aprovação da maquete
e dos estudos referidos.

(cfr. art. 27o da petição inicial)
Por isso mesmo, a Autora não necessitava de apresentar qualquer outro

projecto, por a Câmara considerar a obra, incluindo o pavilhão-esplanada,
já aprovada na data da escritura.

(cfr. art. 28o da petição inicial)
Ora, e ressalvando sempre o devido respeito, que é muito, a decisão

tomada no Acórdão não está em consonância com esta factualidade
assim apurada na 1.a instância e que integra também a motivação
fáctica do próprio Acórdão.

Efectivamente, o acórdão revogou a sentença recorrida por ter con-
siderado que a Câmara não incumpriu o contrato de concessão de
exploração quando o rescindiu, entendendo, ao invés, que se justificou
essa rescisão por incumprimento, nos termos gerais, por parte da
Autora.

E considerou assim pelo facto de, julgando nulo e de nenhum efeito
o acordo firmado entre Autora e a Câmara para a dispensa de apre-
sentação do projecto de obras e do pedido de licenciamento relativo
à construção do pavilhão, a Autora, ao omitir essa apresentação, ter
violado a cláusula terceira do contrato que a isso a obrigava.

Mas ao apoiar-se nesta fundamentação a decisão do acórdão não
está em sintonia com a referida facticidade, em especial com a que
foi vazada nos arts. 23o a 28o da petição inicial.

Em verdade, não ficou demonstrado, sem mais, que tivesse sido
acordada entre a Autora e a Câmara a dispensa de apresentação
do projecto de obras a realizar; o que ficou assente foi que, pelo
facto de já ter sido aprovada pela Câmara a maquete e os estudos
de implantarão, cortes e alçados do pavilhão, aquele requisito (apre-
sentação do projecto) já estava antecipadamente cumprido (cfr. art.
27o da petição inicial), e que, por essa razão, a Autora não necessitava
de apresentar qualquer outro projecto, por a Câmara considerar a
obra, incluindo o pavilhão-esplanada, já aprovada (e montada) na
data da escritura (cfr. artigo 28o da petição inicial).

Atento o exposto, o Acórdão é nulo pelo motivo ora referido, tam-
bém por distonia entre a fundamentação que assumiu e a decisão
que prolatou.
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II — Nulidade por omissão de pronúncia (art. 668o, n.o 1, d), do
Cód. Proc. Civil).

Ainda que não procedessem as nulidades invocadas no capítulo
anterior, o que só por hipótese se admite, afigura-se que o acórdão
estará inquinado de uma outra nulidade, por não ter conhecido de
todas as questões que devia conhecer.

Com efeito, é jurisprudência assente que o exercido abusivo de
um direito é matéria de conhecimento oficioso, não carecendo de
ser invocada por qualquer das partes para ser apreciada pelo tribunal.

Ora, tendo-se em mente o comportamento negocial da Câmara
até à data da escritura, a posterior rescisão do contrato por ela de-
cretada de forma unilateral (e sem previamente interpelar a Autora
de que tomaria essa decisão, se esta não suprisse em prazo razoável
eventuais irregularidades na execução do contrato), configura um in-
tolerável acto ofensivo da boa-fé, que o tribunal não pode deixar
de apreciar e de decidir a favor da Autora (artigo 334o do Código
Civil).

Em verdade, a matéria alegada nos artigos 14o, 15o, 22o e 23o

a 28o da petição inicial e dada como assente, bastava para reputar
de ilegítimo e, por isso, contrário à lei, o exercido do direito de rescisão
do contrato por parte da Câmara, pelo que o acórdão recorrido deveria
ter apreciado oficiosamente o exercido abusivo desse direito.

Ao omitir essa apreciação, o Acórdão cometeu essa nulidade ora
invocada.

III — Nulidade por excesso de pronúncia ou por contradição entre
os fundamentos e a decisão (art. 668.o, n.o 1, d) ou c), do Cód. Proc.
Civil).

O acórdão recorrido padece ainda de nulidade por excesso de pro-
núncia ou, se assim não entender, mais uma vez por oposição entre
os fundamentos e a decisão.

Como já se alegou, a decisão tomada no acórdão julgou a acção
totalmente improcedente por ter entendido que a Câmara Municipal
agiu bem ao decretar a rescisão do contrato de concessão de ex-
ploração por incumprimento por parte da Autora.

O único motivo apresentado pelo Acórdão para justificar essa res-
cisão baseou-se na falta de apresentação pela Autora do projecto
de construção do pavilhão e do pedido do respectivo licenciamento.

No entanto, mesmo que a Autora estivesse obrigada ao cumpri-
mento dessas formalidades e o seu não acatamento fosse motivo válido
e suficiente para a Câmara decretar unilateralmente a rescisão do
contrato (mesmo sem a interpelação admonitória prevista no art. 808o

n.o 1, do Cód. Civil?), essa rescisão apenas poderia ser parcial, de
modo a abranger apenas e só a ocupação da esplanada (onde seria
construído o pavilhão), e já não a ocupação e exploração da sala
que a Câmara tinha já construído por iniciativa própria.

De facto, a parte do contrato que tinha por objecto a ocupação
e a exploração dessa sala não estava afectada por qualquer vido
formal ou material, pelo que nessa parte nunca poderia ter sido atin-
gida por uma rescisão baseada (no entender do Acórdão) em vícios
dessa natureza que apenas afectavam a construção do pavilhão-
-esplanada!

O R. Município não se pronunciou.
O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido

do indeferimento da reclamação.



7030

Independentemente de vistos, cumpre decidir.
Começa a reclamante por imputar ao acórdão nulidade por oposição

entre os fundamentos e a decisão (arto 668o, no 1, al. c) do CPC).
Alega, para o efeito, que o aresto em causa considerou que ”a

decisão da Câmara Municipal de rescindir o contrato de concessão
de exploração se justificou por incumprimento, nos termos gerais,
uma vez que a A. não apresentou projecto das obras, nem requereu
o respectivo licenciamento, violando assim a parte final da cláusula
terceira do contrato.

Sucede, porém, que da matéria de facto dada por assente na 1.a ins-
tância não resulta minimamente que o fundamento invocado pela
Câmara para a rescisão do contrato tivesse residido na violação do
contrato, designadamente da referida cláusula terceira.

Efectivamente, a 1.a instância limitou-se a dar como assente a esse
propósito o que consta do arto 38o da petição inicial, ou seja, que
na reunião de 12 de Outubro de 1994 a Câmara deliberou revogar
o contrato. E nada mais!”

A nulidade da sentença, por oposição entre os fundamentos e a
decisão só se verifica quando os fundamentos invocados na decisão
deveriam conduzir, num processo lógico, à solução oposta da que
foi adoptada naquela.

Ora tal situação não se verifica no acórdão reclamado.
É que, no domínio das acções, ao contrário do que sucede nos

recursos contenciosos, vigora o princípio da plenitude de jurisdição,
em que o âmbito da discussão jurídica não está balizado pelo conteúdo
expresso do acto administrativo. O que interessa saber é se a rescisão
é legal ou ilegal, se existia ou não o direito à rescisão do contrato
tal como é invocado pelo R., de acordo com o regime jurídico que
se considerou aplicável. Não se trata de impugnar o acto administrativo
tal como foi externado, mas antes de saber se o R. podia pôr termo
ao contrato, independentemente dos fundamentos que para tal foram
invocados.

Assim, a discussão pode estender-se a todos os aspectos da le-
galidade da rescisão e não apenas àqueles que respeitem ao conteúdo
expresso do acto.

Ora, o R., logo na sua contestação, sustentou a legalidade da rescisão
do contrato, para além do mais, no incumprimento da A. por falta
de apresentação do projecto de obras e sua subsequente aprovação
(cfr. arts. 4o e sgs.), sendo certo que ficou provado que ”a A. não
requereu à Câmara municipal a licença de execução das obras a levar
a cabo” (no 30 da matéria de facto).

Ora, do acórdão reclamado resulta fundamentalmente que estamos
perante um contrato administrativo, sujeito, por isso, à forma escrita
(arto 184o do CPA), e que estando as obras em causa sujeitas a li-
cenciamento camarário, com a inerente aprovação camarária, o ”acor-
do” verbal sobre a dispensa de projecto e de licenciamento era nulo
(arto 221o do Cód. Civil), concluindo-se: ”Nestes termos, quer fosse
anterior ou posterior ao contrato, o ”acordo” 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 obrigatoriedade do li-
cenciamento”.

Ora, os factos invocados pela reclamante, alguns dos quais nem
sequer constam da matéria de facto tal como se mostra equacionada
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na sentença recorrida, não estão em contradição com as citadas as-
serções do acórdão, sobretudo sobre a necessidade da expressa e ne-
cessariamente documentada aprovação do projecto e licenciamento
da construção em causa. Dos factos descritos pelo A. apenas se pode
concluir pela existência do tal ”acordo verbal”, que o acórdão entendeu
não ser válido.

Deste modo, não se verificam as apontadas contradições entre os
fundamentos e a decisão, podendo, isso sim, existir um diferente tra-
tamento jurídico das questões tal como as partes as haviam equa-
cionado, mas que, como vimos, por estarmos no domínio da plena
jurisdição, o tribunal não está sujeito às qualificações ou aos fun-
damentos invocados pelas partes ou constantes dos actos adminis-
trativos em causa. E em relação a eventuais erros de julgamento,
às partes apenas é possível reagir pela via do recurso, sempre que
tal seja legalmente admissível, estando-lhes vedado que, a coberto
de uma arguição de nulidade, pretendam ver reapreciadas questões
substanciais.

A reclamante imputa também ao acórdão nulidade por omissão
de pronúncia, na medida em que os factos provados configuram um
exercido abusivo do direito à rescisão do contrato, por parte. do R.,
que deveria ter sido oficiosamente apreciado.

Também quanto a este aspecto não assiste qualquer razão à
reclamante.

A nulidade de acórdão, nos termos da al. d) do no 1 do arto 668o

do CPC, deriva da violação do dever, imposto pela 1.a parte do no 2
do arto 660o do mesmo diploma legal, de ”resolver todas as questões
que as partes tenham submetido à apreciação do tribunal, exceptuadas
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras”.

Conforme já sublinhava A. dos Reis, CPC, Anotado, vol. V, pág. 51:
”Convém aproximar o disposto na 2.a alínea do art. 660o [corres-

pondente à actual 1.a parte do no2 do mesmo artigo] do que se preceitua
no no 4 [actual al. d)] do arto 668o. É nula a sentença:

a) Quando o juiz deixar de pronunciar-se sobre questões que devesse
apreciar;

b) Quando conhecer de questões de que não podia tomar co-
nhecimento.

É manifesto o paralelismo entre as nulidades de sentença decretadas
no no 4 do arto 668o e às duas regras estabelecidas na 2.a alínea do
arto 660o.

A nulidade a) - deixar de pronunciar-se sobre questões que devesse
conhecer - é consequência da infracção da 1.a regra formulada no arto
660o. Dever de decidir todas as questões que as partes tiverem submetido
à sua apreciação; a nulidade b) - conhecer de questões de que não
podia tomar conhecimento - resulta da infracção da 2.aregra: dever de
se ocupar unicamente das questões suscitadas pelas partes”.

O facto de o tribunal poder conhecer oficiosamente de outras ques-
tões que não hajam sido suscitadas pelas partes, nos termos do mesmo
normativo, não significa que em todas as sentenças ou acórdãos esteja
obrigado a apreciá-las expressamente. De outro modo, teríamos que
o juiz estaria sempre obrigado a conhecer de todas as numerosas
questões de conhecimento oficioso, independentemente de terem sido
suscitadas pelas partes, v. g., teria que apreciar da inconstituciona-
lidade das normas aplicáveis, da eventual inexistência jurídica do actos
administrativos em causa, etc., o que seria um perfeito absurdo, grande
parte das vezes.
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Não resultando tal solução expressamente da lei, há que presumir
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir
o seu pensamento em termos adequados (arto 9o, no 3 do C. Civil).

Assim, mesmo sendo a questão de conhecimento oficioso, o seu
não conhecimento pelo juiz só constituirá a apontada nulidade por
omissão de pronúncia, quando a mesma tiver sido suscitada pelas
partes.

Como o invocado abuso de direito nunca foi suscitado nos autos
pelas partes, não ocorre a nulidade em causa.

A verificação in casu duma situação de abuso de direito, tal como
é alegado pela reclamante, poderá configurar erro de julgamento mas
não nulidade.

Finalmente, argúi a reclamante a nulidade do acórdão, por excesso
de pronúncia ou por contradição entre os fundamentos e a decisão
(arto 668o, no 1, d) ou c) do CPC), alegando que ”o único motivo
apresentado pelo acórdão para justificar a rescisão baseou-se na falta
de apresentação pela A. do projecto de construção do pavilhão e
do pedido do respectivo licenciamento. No entanto, mesmo que a
A. estivesse obrigada nesses termos, a rescisão apenas poderia ser
parcial, de modo a abranger apenas e só a ocupação da esplanada,
e já não a ocupação e exploração da sala que a Câmara tinha já
construído por iniciativa própria”

Mais uma vez, o que a reclamante questiona é a justiça da decisão
ou erro de julgamento, pois o R. rescindiu o contrato em causa na
sua totalidade. Como já se referiu, havia que decidir fundamental-
mente se tal rescisão estava em conformidade com o direito aplicável
e a resposta dada pelo acórdão orientou-se nesse sentido, designa-
damente por se ter considerado incumprida pela A. a cláusula terceira
do contrato.

Não se vislumbra, pois, o apontado excesso de pronúncia ou con-
tradição dos fundamentos com a decisão.

Por todo o exposto, acordam em indeferir a arguição de nulidades
formulada pela reclamante.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Abel Atanásio (Relator) — An-
tónio Samagaio — Simões de Oliveira.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Abonos para falhas. Pedido formulado após a aposentação
do requerente. Indeferimento tácito. Recorribilidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O acto de processamento de vencimentos e outros abonos
constitui um verdadeiro acto administrativo autónomo
que, se não for objecto de atempada impugnação, se con-
solida na ordem jurídica como caso decidido ou caso
resolvido.
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2 — Deste modo, e porque os mesmos se renovam periodi-
camente, é admissível a formulação de requerimento à
entidade que superintende o seu processamento solici-
tando a sua alteração, com o fundamento de que esse
processamento está a ser ilegalmente efectuado e que daí
resulta prejuízo para o requerente.

3 — Todavia, se o requerente apresentar esse requerimento
quando já não é possível a alteração dos processamentos
pretéritos, atenta a sua consolidação na ordem jurídica,
e quando já não há lugar a processamentos no futuro,
dada a sua aposentação, o mesmo não tem qualquer
interesse legítimo numa resposta, porque a mesma em
nada alterará a sua situação.

4 — Por tal razão a Autoridade a quem ele dirige o reque-
rimento não tem o dever legal de decidir e, sendo assim,
o recurso contencioso dirigido contra o acto silente for-
mado na sequência dessa apresentação carece de objecto.

Recurso n.o 46.328. Recorrente: Fernando Carlos de Vasconcelos Go-
dinho Cabral Ferreira. Recorrido: Ministro das Finanças. Relator:
Exmo Cons. Dr. Costa Reis.

I

Fernando Carlos de Vasconcelos Godinho Cabral Ferreira interpôs
no Tribunal Central Administrativo o presente recurso contencioso
de anulação do acto de indeferimento tácito do Sr. Ministro das
Finanças, que se formou em 23/10/98, com fundamento em violação
de lei, concretamente do disposto no n.o 4 do art. 18.o do DL 519-A1/79.

Para tanto, e em resumo, alegou ter solicitado à Autoridade Re-
corrida que o seu abono para falhas fosse calculado em 10 % do
seu vencimento ilíquido, pagando-se-lhe as diferenças a que tinha
direito desde a entrada em vigor do NSR, requerimento esse que
foi absolutamente ignorado pois que sobre ele não recaiu qualquer
despacho.

Este recurso foi, porém, rejeitado por ”falta de objecto” por ter
sido considerado que Autoridade Recorrida só estava obrigada a pro-
nunciar-se sobre o requerimento que o Recorrente lhe dirigiu se dessa
pronúncia pudesse resultar qualquer benefício directo para a sua esfera
jurídica o que, in casu, não acontecia uma vez que ”não estava em
causa um acto de eficácia duradoura, estando apenas em causa um
diferencial de abono relativo a certo período, que já passou, já que
o Recorrente entretanto se aposentou.”

Inconformado com o assim decidido, o Recorrente dirigiu-se a este
Tribunal pedindo a sua revogação para o que formulou as seguintes
conclusões:

1.a - No caso em apreço o objecto do recurso é a anulação do
acto que determinou que o processamento do abono para falhas se
fixasse em 10% da letra E e não os actos de processamento.

2.a - Há uma ilegalidade originária no acto que determinou o pro-
cessamento dos abonos para falhas que violou o DL 519-A1/79, de
29/1, art. 18.o, n.o 3.

3.a - Não existe prescrição dos direitos do Recorrente sendo sin-
dicável o acto impugnado, porquanto havia o dever de decidir nos
termos do art. 9.o do CPA.

4.a - Sendo recorrível o acto que devia ser proferido, logo con-
siderado como de indeferimento tácito, ao pedido de anulação do
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acto que determinou o processamento do Abono para falhas fosse
de 10 % da letra E, por violação do n.o 3 do art. 18.o do DL 519-A1/79,
errou o douto Acórdão recorrido ao não dar provimento ao recurso.

A Autoridade Recorrida contra-alegou concluindo deste modo:
1. - O douto Acórdão recorrido deve ser mantido na íntegra, por

ter feito uma correcta aplicação da lei aos factos.
2. - É de eficácia instantânea o pretendido diferencial de abonos

referente a um período anterior à aposentação do Recorrente.
3. - Não tendo o Recorrente impugnado oportunamente deixou,

assim, que a sua situação se consolidasse na ordem jurídica como
caso decidido ou caso resolvido.

4. - Não existe dever legal de decidir ou reapreciar situações como
a do Recorrente, em que se formou caso decidido decorrente de
actos de eficácia instantânea que já produziram todos os seus efeitos.

5. - Não se formou acto tácito negativo.
6. - O recurso carece de objecto.
O Ex.mo Sr. Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido

do provimento do recurso.
Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.

II

A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. - Face ao DL 519-A1/79 o Recorrente, Tesoureiro Gerente da

Fazenda Pública de Montemor o Velho até 14/4/93, data em que
se aposentou, começou a ser remunerado, a partir de 30/9/89, a título
de abono para falhas, em 10% da letra E, que até àquela data era
a referência do seu vencimento.

2. - Em 23/1/98 o Recorrente dirigiu ao Director Geral de Impostos
requerimento pedindo que se procedesse ao apuramento das verbas
em dívida e respectivo pagamento do abono para falhas fixado per-
centualmente ao vencimento de uma categoria e não de uma letra
até à data em que desempenhou funções.

3. - Em 18/6/98 o Recorrente veio interpor recurso hierárquico
do indeferimento tácito do Director Geral para o Ministro das Fi-
nanças, requerendo o cálculo do abono para falhas no montante de
10% com base no índice que correspondia ao seu vencimento.

4. - Não foi proferida decisão sobre qualquer dos requerimentos.

III

O relato antecedente revela-nos que o presente recurso jurisdi-
cional se dirige contra um Acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo que rejeitou o recurso contencioso, por falta de objecto, do
acto de indeferimento tácito do Sr. Ministro das Finanças, que lhe
negou o pagamento do abono para falhas na forma pretendida pelo
Recorrente, no convencimento de que a Autoridade Recorrida não
tinha o dever legal de decidir sobre o requerimento que aquele lhe
apresentara, uma vez que ”estão em causa actos de processamento
de abonos pelo que, sendo cada acto de processamento de abonos um
acto administrativo que, por não ter sido impugnado graciosamente ou
contenciosamente (conforme a entidade que o praticou seja a última
a quem competia decidir) se tornou definitivo, se ainda o não era, e
irrecorrível por já não poder ser posto em causa.”

A questão que o recurso nos coloca é, pois, a de saber se, aquando
da apresentação do requerimento a que se fez referência, a situação

(1) Vd. Acórdão deste Tribunal de 9/3/95, Rec. n.o 33.969, in Ap. DR de 18/7/97.
No mesmo sentido, entre outros, Acórdão de 17/3/94, Rec. n.o 32.855, in Ap. DR de

20/12/96, pg. 2.048.
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jurídica que se quer ver alterada já se tinha consolidado na ordem
jurídica como caso resolvido ou caso decidido, em virtude do prazo
de impugnação contenciosa ter decorrido sem que esta tivesse sido
exercida.

Vejamos, pois.
1. O probatório elucida-nos que o Recorrente, em 23/1/98, dirigiu

requerimento ao Sr. Director Geral dos Impostos solicitando que
o cálculo do montante dos abonos a que teve direito entre 1/10/89
e 14/4/93 (data em que se aposentou) fosse fixado em 10% do seu
vencimento líquido e não em 10% da Letra E, como havia sido cal-
culado e pago, o qual não tendo merecido qualquer resposta o forçou
a recorrer hierarquicamente para a Autoridade Recorrida que, tam-
bém, nada decidiu.

O que significa que o pedido dirigido àquela Autoridade - de que
resultou o acto de indeferimento aqui sindicado - foi apresentado
muito tempo depois ter sido liquidado, e recebido, qualquer um (in-
clusive o último) dos abonos cuja alteração foi requerida.

Será que, nestas circunstâncias, ainda era legalmente possível a
formulação daquele pedido e será que a Autoridade Recorrida tinha
obrigação de lhe responder?

A jurisprudência deste Tribunal tem repetidamente dito que ”cada
um dos actos de processamento de vencimentos e outros abonos, mesmo
que regularmente (em regra mensalmente) repetidos desde que seja neles
possível vislumbrar uma conduta voluntária da Administração, não cons-
tituem meras operações materiais mas antes verdadeiros actos admi-
nistrativos autónomos (actos jurídicos individuais e concretos que de-
finem a situação das pessoas abonadas perante a Administração), que
se vão sucessivamente firmando na ordem jurídica se não forem objecto
de oportuna impugnação ou revogação; tendo, igualmente, dito que
esses sucessivos casos decididos só ”operam relativamente aos ven-
cimentos ou abonos já processados e que não foram objecto de oportuna
impugnação e não também em relação às prestações vincendas.”(1) (su-
blinhado nosso).

Deste modo, e porque os mesmos, em princípio, se renovam pe-
riodicamente é admissível a formulação de requerimento à entidade
que superintende o seu processamento solicitando a sua alteração
e indicando a forma como pretende que este se faça com a invocação
de que esse processamento está a ser ilegalmente efectuado e que
daí resulta prejuízo para o requerente.

Nesta conformidade, o facto de um funcionário não ter reagido
oportunamente contra o acto de processamento de abonos a que se
julgava com direito e de este, por essa razão, se ter consolidado na
ordem jurídica como caso resolvido, não o impede de reagir contra
os futuros actos de processamento, nem contra aqueles cujos prazos
de impugnação ainda não decorreram, se persistir no entendimento
de que esse processamento é ilegal e que fere os seus direitos ou
interesses legalmente protegidos.

Na verdade, e de acordo com a referida jurisprudência, que aqui
se acompanha, a impossibilidade de reacção contenciosa só se cons-
titui contra aqueles actos que se firmaram na ordem jurídica por
falta de atempada impugnação e não contra os actos que se produzirão
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no futuro, nem contra aqueles cujos prazos de recurso ainda se não
tenham esgotado.

Ou seja, a força do caso decidido ou caso resolvido, indispensável
à estabilidade das decisões administrativas, só opera em relação a
cada um dos actos já ocorridos que não foram atempadamente im-
pugnados e que, por essa razão, se consolidaram na ordem jurídica
e não em relação àqueles que se produzirão no futuro, pelo que
essa força não se pode estender e não pode operar relativamente
a estes últimos actos, ainda que de conteúdo exactamente igual àqueles
que se encontram consolidados.

2. Descendo agora ao caso sub judicio constata-se que o Agravante
considerou que, a partir da entrada em vigor do NSR, a forma como
a Administração vinha processando o seu vencimento era errada, uma
vez que os abonos para falhas a que tinha direito não estavam a
ser devidamente processados, o que a levou a dirigir-se, sem êxito,
primeiramente ao Sr. Director Geral dos Impostos e depois à Au-
toridade Recorrida, requerendo a prolação de despacho que corrigisse
essa situação, procedesse a uma correcta liquidação desses abonos
e ordenasse o pagamento das quantias que resultassem desta.

Só que quando fez a apresentação desse requerimento as situações
contra as quais reclamava já se tinham consolidado na ordem jurídica,
visto aquela apresentação ter ocorrido em 23/1/98 e os actos de pro-
cessamento que pretendia ver alterados terem sido praticados an-
teriormente a 14/4/93 e não ter sido impugnado qualquer deles — art.
28.o, n.o 1 al. a) da LPTA.

Ou seja, o Agravante, com aquele requerimento, pretendia a al-
teração de uma situação jurídica inteiramente consolidada, pretensão
essa que, por ofender o citado princípio da estabilidade das decisões
administrativas, não tinha qualquer viabilidade de ser deferida.

Acresce que o Agravante se reformou em 14/4/93 pelo que, aquando
da apresentação daquele requerimento, não haveria que proce-
der — nem no presente nem no futuro — a novas liquidações do seu
vencimento e dos controversos abonos.

Ou seja, a situação contra a qual o Recorrente se rebelava era
uma situação que do ponto de vista jurídico se encontrava perfei-
tamente consolidada e, além disso, não teria repetição no futuro.

Deste modo, e tendo em conta que os actos de processamento
de vencimentos pretéritos se encontravam definitivamente estabili-
zados na ordem jurídica e que não iria haver futuros processamentos
o Recorrente não tinha qualquer interesse legítimo na prolação da
decisão que solicitava, porquanto a utilidade da mesma só poderia
ser encarada relativamente a processamentos futuros e estes, atenta
a sua aposentação, não se iriam verificar.

E, sendo assim, a Autoridade Recorrida não tinha o dever legal
de decidir. — vd. a este propósito M. Caetano, Manual do Direito
Administrativo, pg. 474.

O recurso contencioso carece, pois, de objecto e se assim é bem
andou o Acórdão recorrido em rejeitá-lo.

Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam
em confirmar a douta decisão recorrida e em negar provimento ao
recurso jurisdicional.
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Custas pelos Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
e a procuradoria em metade.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — António Costa Reis (Rela-
tor) — António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Abuso de direito. Ausência de notificação do procedimento
administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Ocorre abuso de direito sempre que no seu exercício, e
independentemente da consciência desse facto, o seu ti-
tular exceda, de modo manifesto, os limites impostos pelo
seu fim social ou económico, pela boa fé e pelos bons
costumes, entendidos estes de acordo com as concepções
ético-jurídicas dominantes na sociedade.

2 — A não convocação dos interessados para se pronunciarem
sobre a efectivação, o alcance e o preço de obras que
a Câmara Municipal lhes exige traduz-se numa evidente
diminuição suas garantias de defesa.

3 — O que configura a prática de vício de forma determinante
da invalidade do acto impugnado.

Recurso n.o 46.358. Recorrente: Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia. Recorridos: Manuel Pinto e outro. Relator:
Exmo Dr. Costa Reis.

I

MANUEL PINTO e esposa, MARIA FERNANDA BORGES ARAN-
TES, falecida na pendência desta causa, residentes na Rua António
Sérgio, no 176, Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, interpuseram
o presente recurso contencioso de anulação do despacho de 27/10/95
do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE
GAIA, com fundamento em vícios de forma e de violação de lei,
para o que, resumidamente, alegaram.

- Serem donos do prédio urbano composto por casa de três pa-
vimentos, destinado a indústria, sito na freguesia de Santa Marinha,
Vila Nova de Gaia, o qual ficou parcialmente destruído em resultado
de um incêndio ocorrido em 2412195.

- Em consequência deste aquele prédio sofreu estragos e algumas
pedras invadiram a via pública, o que levou a CMG, por sua iniciativa
e sem prévia comunicação aos Recorrentes, a remover os escombros
desse incêndio e a proceder a trabalhos de escoramento e demolição
de fachadas.

- Todavia, a realização destes trabalhos não foi precedida da ins-
tauração de qualquer procedimento administrativo onde fosse tomada
a decisão dessa realização e onde fosse ordenada a notificação dos
Recorrentes para a mesma.
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- Deste modo, foi com total surpresa que o recorrente marido
foi notificado em 30110/95 para depositar na Tesouraria da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia a quantia de 12.359.725$00, referente
ao alegado custo destes trabalhos.

- Porém, a CMG realizou muitos trabalhos inteiramente desne-
cessários em termos de segurança e desobstrução da via, pelo que
não têm os Recorrentes a obrigação de os pagar.

- Foram violados os artigos 55o, 66o e 100o do Código do Pro-
cedimento Administrativo.

Este recurso foi julgado procedente e, em consequência, anulado
o acto recorrido, por ter sido entendido que quer o início do pro-
cedimento quer a notificação para iniciar as obras deveriam ter sido
notificadas aos Recorrentes o que não acontecera. ”Deste modo,” con-
cluiu a sentença recorrida ”ao não ter sido notificado aos recorrentes
o início do procedimento foi-lhes coarctado o seu direito de defesa,
uma vez que é aos recorrentes como proprietários que incumbe proceder
à execução das obras, o que os mesmos só podiam fazer se fossem
notificados para o efeito, o que não ocorreu.

Foi, pois, violado o disposto no artigo 55o, no 1, do C.P. A.
Por outro lado, foi também entendido que ”o acto em apreço era

também ineficaz uma vez que não foi observado o disposto no artigo
66o, alínea b), do C.P.A., que impõe a notificação aos interessados
dos actos administrativos que: ”Imponham deveres, sujeições ou sanções,
ou causem prejuízos”.

Inconformada com o assim decidido, a Autoridade Recorrida di-
rigiu-se a este Tribunal pedindo a sua revogação para o que alinhou
as seguintes conclusões:

1o - O Mmo Juiz considerou que os recorridos não foram notificados
do inicio do procedimento, pelo que lhes foi coarctado o seu direito
de defesa e, como tal, violado o art. 55o, n.o 1 do C.P.A..

2o - Mais entendeu o Mmo Juiz que o acto recorrido é ineficaz
dado ter sido violado o art. 66o do C.P.A..

3o - Ora, impõe o art. 55o do C.P.A., a notificação aos interessados
desde que estes possam ser nominalmente identificados.

4o - O que não foi o caso em apreço.
5o - Não atentando o Mmo Juiz no conhecimento pelos recorridos

do estado de ruína em que ficou o imóvel em consequência do incêndio
deflagrado.

6o - Agravado ainda pela circunstância do sócio-gerente da firma
notificada, Arlindo, ter contribuído para o erro na identificação do
proprietário do imóvel.

7o - Não atentando ainda a decisão recorrida no facto dos recorridos
embora não formalmente terem tido conhecimento do inicio do
procedimento.

8o - Violando, assim, a douta sentença o art. 659o do C.P.C..
9o - Por outro lado, o comportamento dos recorridos, ao socor-

rerem-se da falta de notificação do acto que impõe as obras no prédio
com perigo de ruína para, assim, virem invocar a ineficácia do acto
de 27/10/98, excede manifestamente os limites impostos pela boa fé.

10o - Consubstanciando manifesto abuso de direito, o que o Mmo

não conheceu, mau grado a recorrente o ter invocado no recurso
contencioso.

11o - A douta sentença deveria ter conhecido do alegado abuso
de direito e, com base nele, decidir pela improcedência do recurso
contencioso.
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12o - Ao assim não suceder, a decisão sob recurso violou o disposto
no art. 334o do C.C., pelo que deve ser revogada.

Os Agravados contra-alegaram e, se bem que não formulassem
conclusões, defenderam a manutenção da sentença recorrida.

Por ter sido considerado que nas conclusões do recurso jurisdicional
se tinha suscitado a existência de vício (omissão de pronúncia, por
ausência de conhecimento do abuso de direito) determinante da nu-
lidade da sentença e que o Sr. Juiz a quo nada tinha dito relativamente
a essa arguição, foram os autos remetidos ao Tribunal de 1a Instância,
ao abrigo do disposto nos arts. 668.o e 744, n.os 1 e 5, do CPC, para
que fosse sustentado o decidido ou reparado o agravo.

Sustentando o decidido (fls. 153 e 154) o Sr. Juiz a quo considerou,
por um lado, que o alegado abuso de direito não fora, como devia,
suscitado na contestação, mas sim e apenas nas alegações apresentadas
ao abrigo do disposto no art. 838.o do Código Administrativo e que,
por isso, não estava obrigado a conhecê-lo e, por outro, que não
havia no comportamento dos Agravados a prática de factos integra-
dores dessa figura jurídica.

Considerando que esse despacho de sustentação fazia parte in-
tegrante da sentença recorrida o Sr. Juiz a quo ordenou a sua no-
tificação às partes para que estas, se o quisessem, pudessem ”interpor
recurso desta parte da sentença.”

A Autoridade Recorrida recorreu, concluindo deste modo:
1o - O abuso de direito é de conhecimento oficioso, pelo que deve

sempre ser apreciado pelo Tribunal;
2o - Os agravados criaram na agravante a legitima convicção de

que o imóvel era propriedade da Firma Pinto & Filhos, L.da e que,
por consequência, a notificação fora efectuada aos legítimos pro-
prietários;

3o - Ao invocarem a falta de notificação, os agravados violam de
forma intolerável o principio da confiança e incorrem em abuso de
direito, sob a forma de venire contra factum proprium;

4o - Ao não decidir assim, a douta sentença violou o disposto no
art. 334o do C. Civil, pelo que deverá ser revogada.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido do não provimento do recurso.

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.

II

A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
1o - Os recorrentes são donos do prédio urbano composto por

casa de três pavimentos, destinado a indústria, sita no Rua Particular
Casino da Ponte, no 189, também com entrada pela Rua Cabo Simão,
no 204, Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, inscrito na matriz predial
urbana da freguesia de Santa Marinha sob o artigo 5701, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
no 40681, do Livro B-104 e inscrito a favor dos recorrentes.

2o- O prédio referido em 1o ficou parcialmente destruído num in-
cêndio que ocorreu em 24/2/95, tendo em consequência algumas pe-
dras invadido a via pública.

3o- No referido prédio encontrava-se instalada a sociedade Pinto
e Filhos, Lda., sendo um dos sócios da mesma, Arlindo Manuel Borges
Pinto.

4o - Através do mandado de notificação de fls. 22 foi notificada
a sociedade Pinto &, Filhos, L.da., na pessoa do sócio Arlindo Manuel



4

(1) Vd. Código Civil Anotado, 2.a ed., pg. 277 e 278.
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Borges Pinto, para: ”no prazo de 48 horas após a notificação proceder
ao escoramento das fachadas da fábrica de estatuária e marfinite que
foi sediada na morada indicada, que se encontram em perigo eminente
e irremediável de ruína e seguidamente proceder à respectiva demolição
das fachadas poente e norte correspondente ao edifício afectado pelo
incêndio e da parte superior da parede correspondente à fachada sul
do mesmo edifício (cerca de 3 metros), incluindo a remoção e limpeza
dos escombros, tudo em conformidade com o Auto de Vistoria cuja
cópia se junta...”.

5o - Por despacho do recorrido de 27/10/95, notificado ao recorrente
marido através do ofício de fls. 19, foi este notificado para depositar
na Tesouraria da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia a quantia
de 12.359.725$00, relativamente ao montante despendido pela Câmara
com as obras referidas em 4o em substituição dos recorrentes por
estes as não terem efectuado.

6o - Nem o recorrido nem a Câmara nunca comunicaram aos re-
correntes o início do procedimento administrativo, nem nunca os no-
tificaram para efectuarem quaisquer obras, nomeadamente as refe-
ridas em 4o.

III

O presente recurso jurisdicional vem de uma sentença que julgou
procedente o recurso contencioso no convencimento de que o acto
conta o qual este se dirigia se encontrava ferido de vícios de forma
determinantes da sua invalidade. Antes, porém, de proceder a este
julgamento o Sr. Juiz a quo apreciou as questões da recorribilidade
do acto impugnado e do alegado abuso de direito, suscitadas pela
Autoridade Recorrida, concluindo pela sua improcedência.

É, pois, contra esta decisão que se insurge a Autoridade Recorrida
que pugna pela sua revogação, para o que renova a argumentação
exposta ao longo do processado no sentido de que o comportamento
dos Agravados integra a figura do abuso de direito e de que o acto
impugnado não está ferido dos vícios considerados na douta sentença
recorrida.

Vejamos, pois.
1. Nos termos do disposto no art. 334.o do Código Civil dá-se o

abuso do direito quando o seu titular o exerça de uma forma ilegítima,
o que ocorre sempre que, nesse exercício, ”exceda manifestamente
os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social
e económico desse direito.”

Deste modo, e de acordo com os ensinamentos dos Prof.s A. Varela
e P. de Lima (1), pode dizer-se que ocorre o abuso do direito sempre
que no seu exercício, e independentemente da consciência que tenha
desse facto, o seu titular exceda de modo manifesto os limites impostos
pelo seu fim social ou económico, pela boa fé e pelos bons costumes,
entendidos estes de acordo com as concepções ético-jurídicas domi-
nantes na sociedade.

E sendo assim aqueles Autores, recorrendo ao que disse o Prof.
M. Andrade, afirmam que só haverá abuso de direito quando este
seja ”exercido em termos clamorosamente ofensivos da justiça.”

Será que tal aconteceu com o comportamento dos Agravados?
A Autoridade Recorrida configura a existência do abuso de direito

no facto de o Agravado marido ser sócio gerente da sociedade que
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operava no prédio atingido pelo dito incêndio - a sociedade Pinto
e Filhos, L.da - e que tendo esta sido notificada para a realização
das obras que foram julgadas indispensáveis à segurança do prédio
e ao trânsito da via na pessoa do seu filho, este não só não á esclareceu
de que aquele prédio não pertencia à sociedade, mas ainda acrescentou
que não ia dar cumprimento ao conteúdo da notificação, uma vez
que o mesmo contrariava o acordado com a CMG, o que contribuiu
para que esta se convencesse de que o prédio era pertença da
sociedade.

Deste modo e na alegação da Autoridade Recorrida, o abuso de
direito traduziu-se no facto de os Agravados não terem esclarecido
a CMG acerca da propriedade da mencionado prédio e de não terem
colaborado com ela no procedimento que esta pretendia levar a cabo.

Ora se assim é, como é, convém desde já dizer que a invocada
figura do abuso de direito não ocorreu no caso sub judicio.

Na verdade, e desde logo, não é exigível transferir para os Agravados
uma obrigação que impendia sobre a Autoridade Recorrida.

Com efeito, era a esta que cumpria certificar-se pelos seus próprios
meios da propriedade do mencionado prédio e agir com rigor e fun-
damentada segurança no processamento do acto que pretendia im-
plementar, tanto mais quanto é certo que, de acordo com a sua ale-
gação, se tratava de uma situação delicada a exigir rápida resposta.

Por outro lado, atentas as divergências que pareciam existir entre
o pretendido pela Câmara e aquilo a que os Agravados estavam dis-
postos a efectuar, não deveria aquela exigir, ou esperar, a colaboração
destes na realização do que ela pretendia.

Nesta conformidade, parece-nos indesculpável o erro em que aquela
incorreu ao confundir os proprietários daquele prédio e, em razão
deste, em proceder a uma errada notificação, como nos parece ina-
ceitável que considere caber ao sócio gerente da identificada sociedade
a obrigação de desfazer esse erro e de contribuir para uma correcta
notificação.

É certo que este podia, se o quisesse, esclarecer a CMG e colaborar
com ela, mas também o é que nada o obrigava a isso, tanto mais
quanto é certo que, como se disse, entre a CMG e os interessados
se tinha instalado a divergência no tocante à resolução do problema.

Daí que, ao contrário do pretendido pela Recorrente, não seja
possível visualizar no comportamento dos Agravados actos que in-
diciem o exercício de um direito em termos clamorosamente ofensivos
da justiça e, portanto, em termos que se possam considerar como
configurando um abuso do direito.

Falece, pois, nesta parte razão à Recorrente.
Vejamos agora se, como foi decidido, o acto impugnado padece

de vício de forma.
2. De acordo com o que se retira do probatório (e esta é a realidade

com que temos de laborar) os Recorrentes foram, inopinadamente,
confrontados com uma notificação que os convocava para o pagamento
de uma determinada quantia - alegadamente despendida pela CMG
nas obras realizadas no identificado prédio em resultado da sua parcial
destruição por um incêndio - sem que previamente a essa notificação
tivessem sido notificados de qualquer diligência ou acto adminis-
trativo praticado em ordem a jurisdicionalizar aquele pagamento.

O que significa que previamente àquela notificação os Recorrentes
não foram notificados de que tinha sido instaurado qualquer pro-
cedimento administrativo destinado a implementar a realização das
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obras exigidas pelos danos causados pelo mencionado sinistro, nem
de qualquer acto nele praticado.

Deste modo, e para além do mais, os Recorrentes não foram con-
vocados para se pronunciarem sobre o alcance, a efectivação e o
preço daquelas obras, e que em virtude disso ficaram impossibilitados
de manifestarem a sua verdade relativamente a essas questões.

O que, manifestamente se traduz numa evidente diminuição das
suas garantias de defesa.

Se assim é não pode deixar de concluir-se que o acto impugnado
não foi precedido dos procedimentos impostos por lei e que em razão
disso foram violados o disposto nos artigos 55.o, 66.o do CPA.

Violação essa que, como se referiu na douta sentença recorrida,
configura a prática de vício de forma determinante da invalidade
do acto sindicado.

Daí que não haja que fazer qualquer censura àquela sentença.
Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal

em negar provimento ao recurso e em confirmar a douta decisão
recorrida.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Alberto Costa Reis — António
Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Acto interno. Recurso hierárquico. Orientações de serviço. Acto
do DGRN.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os actos cujos efeitos se produzem no âmbito das relações
inter orgânicas dos diversos serviços de um Ministério
e que se destinam a fixar orientações genéricas dentro
deste são actos internos e, por isso, irrecorríveis, visto
não modificarem a situação dos administrados em con-
creto e, portanto, não serem lesivos.

2 — Constitui acto interno aquele em que o DGRN transmite
ao Gabinete de Gestão Financeira o modo como deve
ser feito o cálculo, para efeitos dos respectivos abonos
e reposições, das remunerações dos Notários e Conser-
vadores Adjuntos.

3 — Os actos internos, porque não são actos administrativos
stricto sensu, não podem ser objecto de recurso hierár-
quico ou de recurso contencioso (arts. 120.o e 166.o do
CPA), pelo que não merece censura o despacho do Sr. Mi-
nistro da Justiça que rejeita, ao abrigo do disposto na
al. b) do art. 173.o do CPA, o recurso hierárquico in-
terposto de acto daquela natureza.

Recurso n.o 46.408, em que é recorrente Almerinda da Conceição
Esteves Rolo de Andrade e recorrido o Ministro da Justiça de
que foi relator o Ex.mo Cons Dr. Costa Reis.

I — Almerinda da Conceição Esteves Rolo Duarte interpôs, no Tri-
bunal Central Administrativo, recurso contencioso de anulação do
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despacho de 27.90.97 do Sr. Ministro da Justiça, ”que rejeitou o recurso
hierárquico do despacho do Director-Geral dos Registos e Notariado,
que determinou a reposição da quantia de Esc. 834.048$00”, com fun-
damento em violação de lei (violação do disposto nos arts 29.o e
30.o do DL n.o 92/90) e vício de forma (fundamentação genérica e
incongruente).

Respondendo a Autoridade Recorrida, defendeu o não provimento
daquele recurso por entender que o recurso hierárquico foi correc-
tamente rejeitado, uma vez que o acto impugnado, da autoria do
Director Geral dos Registos e Notariado, se configurava como um
acto interno e, por isso, contenciosamente irrecorrível.

Por Acórdão daquele Tribunal de 16 de Março de 2000 (fls. 76
a 83) foi negado provimento ao referido recurso, por ter sido con-
siderado que ”os actos de que a Recorrente interpôs recurso hierárquico
(actos de carácter genérico e abstracto), além de não consubstanciarem
qualquer ordem de reposição, não integram qualquer definição jurídica
da situação da Recorrente, pelo que não podem ser tidos como direc-
tamente lesivos dos seus direitos ou interesses juridicamente tutelados.

Assim bem decidiu a Autoridade Recorrida ao rejeitar o recurso hie-
rárquico nos termos em que o fez”.

É deste Acórdão que foi interposto o presente recurso jurisdicional
no qual a Recorrente 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.o do Decreto-Lei n.o 323/89 considera específicas
do Director Geral as competências constantes do Mapa II não afas-
tando a existência de competência mais amplas conferidas aos Di-
rectores Gerais pelas leis orgânicas dos respectivos serviços;

c) Da análise do artigo 11.o, n.o 4, do diploma, resulta inequi-
vocamente competir ao Subdirector Geral exercer as competências
que lhe forem delegadas pelo membro do Governo competente ou
delegadas ou subdelegadas pelo Director-Geral bem como as que
lhe forem expressamente concedidas pelo diploma orgânico do res-
pectivo serviço ou organismo;

d) A alteração introduzida pelo D/L n.o 40/94, de 11 de Fevereiro
atribuindo à Direcção Geral de Registos e Notariado autonomia ad-
ministrativa visou a aplicação a esse departamento da reforma da
contabilidade pública operada pela Lei 8/90 de 20 de Fevereiro re-
gulamentada pelo DL n.o 155/92, de 28 de Julho e traduz-se na com-
petência 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 DGNR e aos serviços externos (art. 2.o, al. e), do DL n.o 40/94);

f) O Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Justiça através
da Secção de Conservadores e Notários apenas têm competência para
verificar as notas discriminativas de vencimentos e outros abonos pro-
cessados nos serviços de registo e notariado;

g) O acto segundo o qual o serviço processador reconhece o direito
ao abono é um acto administrativo constitutivo de direitos;

h) Os despachos do DGRN de 29.1.97 e 7.4.97 alteraram a situação
jurídica individual e concreta da alegante e, por confundirem remu-
neração global com participação emolumentar de substituição, de-
terminaram e ordenaram a reposição de determinada quantia afec-
tando assim directa e inequivocamente a sua esfera jurídica;
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i) O Adjunto colocado nessa situação por força do artigo 29.o do
DL n.o 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
funcional.

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 pró-
prias funções, para a qual determina 70 %, de uma situação de função
exclusiva de substituição para a qual consagrou a participação emo-
lumentar 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
constituindo um vício que deve ser apreciado;

m) Os despachos do DGRN são susceptíveis de recurso hierárquico
para o Ministro e do Despacho deste último cabe recurso contencioso
não tendo acolhimento o carácter interno daqueles enquanto actos
administrativos;

n) Os Despachos do DGRN recorridos não são actos internos,
pelo contrário são actos administrativos recorríveis pois são decisões
da administração que ao abrigo de normas de direito público pro-
duziram efeitos jurídicos na situação individual e concreta da alegante,
pelo que não pode o recurso ser julgado inadmissível com base no
artigo 120.o do CPA;

o) Considera-se acto administrativo ”aquele que produz uma ma-
nifestação inequívoca da vontade da administração produtora por isso
de efeitos jurídicos que directa, específica e inovatoriamente recaem
sobre um particular, culminando o desenrolar de um processo, ou
que inserido 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 proveniência
da declaração de um órgão da Administração, o enquadramento da
declaração do órgão da administração no domínio da função admi-
nistrativa 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 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;

s) 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;
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t) O recurso deverá ser julgado procedente revogando-se a decisão
ora recorrida tudo com as legais consequências e fazendo-se assim
justiça.

A Autoridade Recorrida contra-alegou, tendo concluído assim:
1. Os despachos objectos do recurso hierárquico cuja decisão foi

objecto de recurso contencioso eram inquestionavelmente actos
internos;

2. Foi assim correcta a rejeição desse recurso hierárquico;
3. Ao julgar em consonância com as conclusões anteriores, o douto

acórdão recorrido não sofre pois qualquer censura;
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público pronunciou-se pela

improcedência do presente recurso jurisdicional.
II — A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. A solicitação do Gabinete de Gestão Financeira, pela Técnica

Superior da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado foi, em
14.01.97 prestada a informação n.o 25/DSRH-DRH, sobre a deter-
minação do vencimento dos Adjuntos de Conservador e Notário, onde
foram formuladas as seguintes conclusões:

a) Nos termos do n.o 1 do art.o 30.o do DL n.o 92/90.
b) Sendo a remuneração dos Adjuntos auferida em função . . .
c) Assim, o seu vencimento corresponderá a 90 % do índice . . .
d) Em situação de substituição os Adjuntos têm direito ao seu ven-

cimento da categoria . . .
e) De acordo com os pressupostos enunciados, para apuramento dos

subsídios de férias e de Natal, bem como para a situação de reversão
do vencimento de exercício, aquando do exercício de funções em regime
de substituição, apenas será considerada a participação emolumentar
correspondente ao lugar.

Este é o nosso entendimento sobre a questão que submetemos à con-
sideração superior”.

2. Sobre a informação que se alude em 1) o DGRN proferiu em
29.01.97 o seguinte despacho: ”Concordo”;

3. A informação n.o 116/97-DSRH-DRH, da DGRN, datada de
31.03.97, cujo teor aqui se dá por reproduzido, concluiu nos seguintes
termos:

a) O entendimento perfilhado na informação n.o 25/DSRH-DRH,
de 14.1.97, a qual mereceu o despacho de concordância superior, ...
tem natureza meramente interpretativa, apenas reforçando e aclarando
o sentido daquele diploma legal.

b) Consubstanciando o acto de processamento.
c) ...
d) A sanação converte o acto ilegal em acto válido, não existindo,

consequentemente, obrigatoriedade de reposição, se, decorrido o prazo
de um ano sobre a data dos respectivos processamentos, não tiver sido
interposto recurso, ou não tiver ocorrido revogação dos mesmos”.

4. Sobre a informação a que alude em 3), o DGRN proferiu em
07.04.97 o seguinte despacho: ”Concordo”;

5. A ora Recorrente interpôs recurso hierárquico, dirigido ao Mi-
nistro da Justiça, dos ”despachos do director-geral dos Registos e do
Notariado de 29.01.97 e 07.04.97” que, segundo refere, ”determinaram
a reposição da quantia de 834.048$00”;

6. Na sequência da apresentação do recurso hierárquico a que se
alude em 5), foi prestada a informação n.o 233/97-DSRH-DRH, em
2.7.97, onde, além do mais, se refere o seguinte:

(. . .)
5.1 — O Gabinete de Gestão Financeira deste Ministério solicitou ao

recorrente a reposição da quantia de 1.050.624$00, respeitante à par-
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ticipação emolumentar percebida enquanto ajunto em regime de subs-
tituição legal, fundamentando esse pedido nos despachos do senhor di-
rector-geral n.o 25/96, publicado no B.R.N. n.o 7/96 e, ainda nos de
29.1.97 e 7.4.97 que recaíram sobre as informações n.os 25-DSRH-DRH
e 116/97-DSRH-DRH.

5.2 - Os citados despachos de 29.1.97 e 7.4.97, exarados nas aludidas
informações, foram proferidos na sequência de um pedido de escla-
recimento do Gabinete de Gestão Financeira (ofício n.o 13902 de 5.9.96,
cuja fotocópia se anexa), respeitante a dúvidas surgidas na aplicação
do despacho n.o 25/96 do Senhor Director-Geral, em conjugação com
art. 30o do Decreto-Lei no 92/90, de 17 de Março, relativo aos vencimentos
de adjuntos, e com o Decreto-Lei n.o 256/95, de 30 de Setembro (novo
regime de substituição).”;

(. . .)
5.7 - Os mencionados despachos constituem actos de orientação de

procedimentos, de carácter genérico, limitando-se a definir e a esclarecer
o regime jurídico aplicável à situação em concreto (vencimento de ad-
juntos) com base na interpretação das pertinentes normas legais.

5.8 - Por conseguinte, os despachos em questão determinam a apli-
cação da lei em relação a pessoas indeterminadas, que não individua-
lizam, pelo que se traduzem em actos internos genéricos, sendo que
a generalidade resulta da abstracção.

5.9 - Assim sendo, tais actos não revestem a natureza de definitividade
e executoriedade, pelo que não entram no conceito de actos adminis-
trativos stricto sensu”.

6 - Nesta conformidade o exponente deverá recorrer, não dos referidos
despachos do senhor director-geral, mas do acto de reposição propria-
mente dito, proferido pelo Senhor director-geral do Gabinete de Gestão
Financeira.

(. . .)
7.6 - Assim, só aquele acto em concreto - de reposição - é que seria

susceptível de impugnação.
(. . .)
7. Pelo Assessor Jurídico da Auditoria Jurídica do Ministro da

Justiça, foi em 27.08.97 prestada informação, na qual se conclui nos
seguintes termos:

”Os despachos recorridos são manifestamente actos de carácter interno,
que não produzem ”efeitos jurídicos numa situação individual concreta”
como é mister num acto administrativo, utilizando a formulação agora
constante do art. 120.o do CPA.

E, assim, por força da regra do artigo 173.o, alínea b) do mesmo
Código, deve o presente recurso ser rejeitado.

É pois esta a proposta da decisão que se formula.”.
8. Na informação a que alude em 7), a Autoridade Recorrida pro-

feriu em 27.10.97 o seguinte despacho: ”Concordo, pelo que rejeito
o recurso”.

III — Fixada a matéria factual cumpre conhecer do direito.
De acordo com o relato que antecede o Sr. Director-Geral dos

Registos e Notariado (doravante DGRN) proferiu, em 29/1/97 e 7/4/97,
dois despachos de homologação do entendimento que lhe foi apre-
sentado pelos serviços do seu Ministério, segundo os quais, por um
lado, os Adjuntos de Conservador e Notário - aquando do exercício
de funções em regime de substituição e tendo em vista o apuramento
do subsídio de férias e Natal e do montante da reversão do vencimento
de exercício - só tinham direito a participação emolumentar corres-
pondente ao lugar e, por outro, que este despacho tinha natureza
meramente interpretativa.
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Inconformada, a Recorrente interpôs recurso hierárquico de tais
despachos para o Sr. Ministro da Justiça, que o rejeitou por ter en-
tendido que os mesmos tinham natureza interna e que, por isso, não
eram lesivos dos seus direitos, entendimento esse que Tribunal re-
corrido sufragou pelo que, consequentemente, negou provimento ao
recurso contencioso daquele despacho de rejeição.

É, pois, deste Acórdão que vem o presente recurso onde se defende
que, ao contrário do decidido, os Despachos do Sr. DGRN tinham
efeitos externos e, concretamente, atingiam a Recorrente.

Nesta conformidade, e como se vê, a única questão que este recurso
nos convoca a resolver é a de saber se os mencionados despachos
do Sr. DGRN têm, como se decidiu, natureza meramente interna
e se, sendo assim, bem andou o Tribunal recorrido ao confirmar o
identificado despacho de rejeição do Sr. Ministro da Justiça.

Esta questão não é nova, visto ter sido objecto da análise deste
Supremo Tribunal, o qual, repetida e uniformemente, tem vindo a
dizer, como o Acórdão recorrido, que os aludidos despachos do
Sr. DGRN têm natureza interna e, como tal, são contenciosamente
irrecorríveis - vd., entre os mais recentes, Acórdãos de 11/4/00, rec.
n.o 45.742, de 2/5/00, rec. n.o 45.743, de 11/1/01, rec. n.o 46.608 e
de 23/1/01, rec. n.o 46.438.

Deste modo, e porque nos parece que tal doutrina é de subscrever,
iremos fazer nossa a argumentação expendida no Acórdão atrás citado
de 23/1/01, a qual passamos a transcrever:

”Pese embora o decidido, continua a recorrente a sustentar, como
se viu, que os despachos do DGRN de 29.1.97 e 7.4.97 ”alteraram
a sua situação jurídica individual e concreta, ao ordenarem a reposição
de determinada quantia” (cf. al. H da sua alegação).

Só que tal afirmação não tem a sustentá-la qualquer elemento fac-
tual, e, inversamente, é infirmada pelo acervo factual em que se fundou
o decidido.

Assim, não corresponde à realidade que a reposição da aludida
quantia haja sido ordenada por despacho do Sr. Director-Geral dos
Registos e do Notariado. Ao contrário, tal reposição foi-lhe solicitada
pelo Gabinete de Gestão Financeira (cf. ponto I da M.a de F.o).

Efectivamente, os despachos hierarquicamente impugnados (os re-
feridos despachos de 29.01.97 e de 7.4.97, do Sr. Director-Geral dos
Registos e do Notariado) não ordenaram aquela reposição (como
ressalta da P.I e da M.a de F.o). Como se viu, o referido despacho
de 29/1/97 é de mera concordância com o parecer da mesma data,
aposto no canto superior esquerdo da referida informação 25/DSEH-
-DRH, no qual se exarou: ”Concordo. Parece-me, no entanto, con-
veniente concretizar que em todas as situações que seja necessário de-
terminar o valor do vencimento de exercício de um adjunto, este seja
igual a 90% da Participação Emolumentar mínima que corresponde
ao índice 380”.

O enunciado parecer, por seu lado, como se alcança do ponto
b) da M.a de F.o, é de mera concordância com a referida informação
25/DSRH-DRH, de 14/1/97 (cf. P I e fls. 61 e segs.), que recaiu sobre
o pedido de esclarecimento solicitado pelo GGF, sobre o modo de
determinação do vencimento, participação emolumentar e subsídios
de férias e de Natal, e também em situações de exercício de funções
em regime de substituição, quanto aos funcionários em causa.

Posteriormente ao aludido despacho de 29/1/97 do DGRN, que
recaiu sobre a informação 25/DSRH-DRH, o GGF solicitou à DGRN
esclarecimento relativo à data a partir da qual devem os critérios
definidos por aquela informação ser considerados.
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Foi então que sobre tal pedido de esclarecimento recaiu a infor-
mação n.o 116/97-DSRH-DRH, a que se refere o ponto d) da M.a
de F.o, de 31.3.97, aqui dada por reproduzida.

Sobre tal informação recaiu, em 3.4.97, o despacho do Chefe de
Divisão e em que se exarou: ”Concordo, o despacho no 25/96, divulgado
no BRN de Julho de 1996, veio aclarar a regime de substituição que
entrou em vigor com o DL no 256/95, de 30/9, pelo que a este diploma
se reportam as seus efeitos. Parece de dirimir conforme é proposto as
eventuais situações de processamento que não tenham sido conformes
a esse entendimento, na linha da jurisprudência e parecer do PGR
invocados”.

Foi sobre aqueles elementos procedimentais que recaiu a despacho
de concordância do DGRN de 4 de 7/4/97 (cf. fls. 67).

Ora, atento o que se deixa exposto, deve concluir-se que, quer
o despacho de 29.1.97 quer o despacho de 7.4.97, ambos do autoria
do DGRN, se devem considerar actos internos.

Efectivamente, de acordo com o preceituado no art. 120.o do CPA,
”consideram-se actos administrativos as decisões dos órgãos da Admi-
nistração que ao abrigo de normas de direito público visem produzir
efeitos jurídicos numa situação individual e concreta”.

Um dos elementos essenciais do acto administrativo prende-se, as-
sim, 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 suscitadas
pelos Serviços sobre o alcance de disposições normativas atinentes
a remunerações de certos funcionários, suscitando directiva superior
para o efeito a fim de esclarecer aquela questão. Destinaram-se, pois,
aqueles despachos a dilucidar tais duvidas. Isto é, aqueles despachos
não visaram, eles próprios, resolver situações individuais e concretas
dos funcionários dos em causa, não operando em si mesmos efeitos
imediatos nas esferas jurídicas daqueles funcionários.

Por actos infernos, entendem-se aqueles cujos efeitos jurídicos se
produzem apenas nas relações inter orgânicas (cf. Marcelo Caetano,
Manual, 10.a ed., a p. 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
anunciadores 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 art. 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 dos posições remuneratórias é que
teria lesividade (imediata e actual) relativamente à esfera jurídica de
cada um dos funcionários abrangidas 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 administrativas (cf. art. 166.o do CPA).
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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 pela GGF sobre a aludida ma-
téria relativa aos vencimentos dos Adjuntos, destinadas a servir lhes
de cálculo, com efeitos apenas nas relações inter orgânicas, habilitando
a GGF a formar a sua decisão de ordenar ou não a reposição de
vencimentos ou de os complementar conforme, segundo aquelas orien-
tações, tivessem sida pagas 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 dos citados arts. 120.o e 166.o do CPA, só
cabendo recurso dos actos que, aplicando as instruções que encerram,
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,
nas termos do art. 173.o do CPA.

E, por isso não merece censura o douto Acórdão recorrido ao
sufragar tal entendimento devendo, por sua vez, improceder o que
vem alegado pelo recorrente (tendente no essencial, e como se viu,
a demonstrar a natureza de actos administrativos dos aludidos actos
do DGRN), atento o adequado enquadramento normativo ali operado
quanto ao A.C.I.

Refira-se que em sentida idêntica, e relativamente a casos similares,
já decidiram os Acórdãos deste STA de 28 de Março de 2000 e de
2 de Maio de 2000 (rec. 45.743), que seguimos de perto.”

Citem-se, por último e a título meramente exemplificativo, o Acór-
dão do Pleno de 17/12/99, rec. 38.430, e o Acórdão desta Secção
de 27/4/99, rec. n.o 42.029, que se debruçam sobre a natureza e efeitos
dos actos internos e que concluem no sentido que aqui se defende.

Nestes termos, e pelas razões acabadas de referir, acordam os Juízes
que compõem este Tribunal em negar provimento ao recurso e em
confirmar o douto Acórdão recorrido.

Custas pela Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
e a procuradoria em metade.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Alberto Costa Reis (rela-
tor) — António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Ajuda comunitária. Acto constitutivo de direitos. Revogação.
Art. 141.o do CPA. Reserva de revogação. Condição re-
solutiva. Má-fé e fraude do administrado.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — É acto constitutivo de direitos, e não acto precário ou
provisório que corresponda a um mero adiantamento,
de verbas, o que atribui ao agricultor determinada ajuda
a culturas arvenses, em função de certa área de cultivo.

II — Constitui acto revogatório desse acto a decisão do INGA
de ordenar a reposição das quantias pagas, após se ter
verificado, em acção de controlo realizada no local, que
a área cultivada era muito inferior à declarada.

III — Os poderes de controlo conferidos à Comissão e os limites
temporais estabelecidos nos n.o 2 do artigo 9.o. do Re-
gulamento n.o 729/70 de 21.4 e no artigo 4.o do Re-
gulamento (CEE) n.o 4045/89 (conservação dos docu-
mentos comerciais pelas empresas durante, pelo menos,
três anos), não contendem com os prazos para a revo-
gação administrativa fixados pelas leis internas de cada
Estado: conforme resulta do no n.o 1 do art.o 8.o do
citado Regulamento (CEE) 729/70.

IV — A reserva de revogação e a condição resolutiva aposta
a um acto administrativo, para serem operantes, têm de
ser expressas e resultar do acto e do respectivo tipo legal.

V — A má-fé ou a actuação fraudulenta do administrado que
leva à obtenção do acto constitutivo de direitos não é
fundamento autónomo para a sua revogação a todo o
tempo.

Recurso n.o 46 709. Recorrente: INGA — Instituto Nacional de In-
tervenção e Garantia Agrícola. Recorrido: Hans Kristian Andersen.
Relator: Exmo Cons. Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I

O INGA — INSTITUTO NACIONAL DE INTERVENÇÃO E
GARANTIA AGRÍCOLA recorre da sentença do T.A.C. de Lisboa
que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto por Hans
Kristian Jorgensen e anulou o acto do seu Conselho Directivo, de
23.10.97, constante do oficio n.o 194710/DIVIDCAT/97, pelo qual
foi ordenada a recuperação das ajudas pagas ao recorrido relativa-
mente à campanha de 1994/95 (cultura arvense), no valor de
2.362.004$00.

Fundou-se a sentença recorrida na circunstância de o acto recorrido
ser revogatório daquele que concedera a ajuda comunitária e ter sido
praticado em desrespeito do prazo legal de revogação, uma vez que
aquele primeiro era constitutivo de direitos (arts. 18.o da LOSTA,
141.o do CPA e 28.o, n.o , al. c) da LPTA).

Nas suas alegações, o recorrente põe em causa esta construção
pela forma que sintetiza nas conclusões, que são do seguinte teor:

”A douta sentença do tribunal a quo considera procedente o recurso,
porque o acto recorrido revoga um acto impropriamente qualificado
como constitutivo de direitos, consubstanciado na concessão da ajuda
comunitária às culturas arvenses, acto revogatório que teria de ob-
edecer aos prazos previstos no art.o 141.o e 147.o do CPA e 28 n.o
1 da LPTA.
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Com efeito, a tese da douta sentença agravada cede necessariamente
perante o regime legal comunitário aplicável, quer à agravante como
entidade que gere os fundos comunitários provenientes da Secção
Garantia do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, quer
à atribuição das ajudas comunitárias pagas no âmbito do referido
fundo.

As ajudas em causa foram concedidas mediante um pedido que
contém, para além dos dados identificativos do interessado, os ele-
mentos essenciais ao seu cálculo, designadamente, as áreas de ocu-
pação cultural, o tipo de cultura ou de cobertura vegetal, ou a ausência
de culturas, se se trata de parcela irrigada, etc. (Cf. Art.o 4.o do Reg.
CEE n.o 3887/92 da Comissão de 23.12).

Se por controlo físico se verificar, como no caso vertente, que a
declaração feita pelo agricultor não se subsume na previsão da norma
aplicada para efeitos de pagamento, deverá então aplicar-se a norma
destinada ao pagamento indevido, isto é ”. . . o agricultor em causa
fica obrigado a reembolsar os montantes em questão acrescidos de juros
calculados em função do prazo decorrido entre o pagamento e o reem-
bolso pelo beneficiário” (Art.o 14.o, n.o 1).

E, do facto de a legislação comunitária não prever prazos para
a prática do acto de reposição, não se pode inferir, como na decisão
do Tribunal a quo, a aplicação de ”prazos gerais” previstos em le-
gislação nacional. Haverá, antes de mais, que cotejar a legislação
comunitária aplicável, no sentido de se saber se tais ”prazos gerais”
previstos no ordenamento jurídico nacional serão compatíveis com
o regime comunitário aplicável.

E retira-se claramente do regime aplicável tal incompatibilidade.
Desde logo no Reg. 3887/92, nada se estabelece relativamente a

data em que devem ser revogados tais actos ou realizados os controlos
físicos que os fundamentam, sendo de admitir por conseguinte que
os mesmos poderão realizar-se decorrido que seja um ano sobre o
que acto que determina o pagamento da ajuda. O que se estabelece
neste regulamento é a obrigatoriedade de devolução, em caso de
pagamento indevido, independentemente de prazo (Cf. Art.o 14).

O Reg. (CEE) 729/70 do Conselho, de 21.04, relativo ao finan-
ciamento da Política Agrícola Comum, determina a recuperação de
importâncias após as irregularidades sem referir qualquer prazo para
o efeito, pelo é de admitir que o acto que determina tal recuperação
se possa processar também um ano após o pagamento, porque di-
rectamente relacionado com o resultado do controlo e este poderá
ser realizado um ano após o pagamento, como a seguir se conclui
de forma mais efectiva (Cf. Art.o 8.o)

Com efeito o Reg. 4045/89 do Conselho de 21.12, determina a
manutenção, por um período de três anos, de registos e documentos
relativos a explorações para efeitos de controlos contabilísticos sus-
ceptíveis de serem realizados pelos Estados-membros, a todas as ope-
rações que fazem parte do sistema de financiamento pelo Fundo Eu-
ropeu de Orientação e Garantia Agrícola, secção ”Garantia” no qual
se incluem as ajudas em causa (Cf. Art.o. 4.o).

Deste regime se infere que os actos de reposição de pagamentos
de ajudas comunitárias, condicionadas a controlos com vista à ve-
rificação da regularidade desses pagamentos, podem ocorrer, após
o prazo de um ano sobre esse acto de pagamento, devendo a devolução
ter lugar ainda nestas circunstâncias, por força do Art.o 8 do Reg.
729/70, conjugado com o Art.o 14.o de Reg. 3887/93, pelo que contra
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a qualificação que deles faz a sentença recorrida, tais actos de pa-
gamento não podem ser actos constitutivos de direitos nos termos
em que são concebidos pelo ordenamento jurídico nacional, que ou
são válidos e são irrevogáveis [Art.o 140.o, n.o1, b)] ou são inválidos
e só podem ser revogados no prazo do respectivo recurso contencioso
ou até à resposta da entidade recorrida; ou seja, na melhor das hi-
póteses até um ano após a prática do acto revogando.

Assim sendo, de acordo com o regime legal aplicável ao caso,
art.o 8.o do Reg. (CEE) n.o 729/70; de 21.4, 9.o e 14.o do Reg. (CEE)
n.o 3887/92, de 23.12 e Reg. 4045/89 do Conselho de 21.12, não basta
a aprovação do pedido de ajuda apresentado ao INGA e os con-
sequentes pagamentos para que exista no ordenamento jurídico um
acto constitutivo de direitos relativamente aos actos de pagamento.
Os pagamentos em causa correspondem a um juízo de existência de
situações, necessário para que se desencadeiem certos efeitos legais,
mas sem que se constituam direitos subjectivos definitivos para os
requerentes. São situações jurídicas modificáveis a todo o tempo, em
função dos resultados de um controlo, pelo que contra o estipulado
na decisão sob recurso não se trata igualmente de um ”acto decla-
rativo” no sentido de uma de uma ”verificação constitutiva” na clas-
sificação do Prof. Freitas do Amaral, mas de actos declarativos não
constitutivos que reconhecem provisoriamente direitos ou situações
jurídicas subjectivas, para este autor idênticas, aliás, quanto à revo-
gação, a actos precários, já que ambos podem ser revogados em todos
os casos e a todo o tempo, no caso vertente com fundamento nos
resultados de controlos. (Cfr. Freitas do Amaral, Direito Adminis-
trativo, Vol. III, Lisboa 1989, Pág 379, e Prof Marcello Caetano, Ma-
nual; Vol I, Pág. 457)”.

Contra-alegou o recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.
O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do

recurso, pelos fundamentos seguintes:
”O recorrente apresenta-se, no processo, como beneficiário de fun-

dos comunitários a quem foi ordenada a devolução de farte da ajuda,
por ter prestado falsas declarações que determinaram a sua concessão
inicial. É sabido que nesta área abundam as fraudes, de vários tipos
e diversificados matizes, quase todas traduzidas em apropriações, de-
finitivas ou temporárias, de dinheiros comunitários, muitas vezes as-
sociados também a fundos nacionais. No sentido de as evitar, ou,
pelo menos, reduzir, a legislação comunitária tem vindo a ser ela-
borada, fixando regras muito precisas e prazos peremptórios, cuja
violação acarreta a devolução das quantias inicialmente adiantadas.

A generalidade dos procedimentos prevê uma fase inicial de con-
cessão de fundos apenas com base no projecto apresentado pelo be-
neficiário e uma posterior de apreciação da execução da operação,
meramente formal, apoiada, exclusivamente, nos elementos fornecidos
pelo interessado.

Em situação alguma está excluída a possibilidade de a Adminis-
tração desencadear acções de fiscalização (evidentemente, respeitando
prazos, que, na generalidade dos procedimentos comunitários, são
iguais ou superiores a 5 anos) tendentes a apurar se as operações
financiadas foram efectivamente efectuadas, e, tendo-o sido, se res-
peitaram escrupulosamente todas as condições que foram fixadas para
a sua concessão.

Nem se compreende que fosse de outra forma, seja qual for o
ponto de vista. Em primeiro lugar, estão em causa recursos públicos,

7053

mesmo na vertente do financiamento comunitário (uma vez que tais
fundos são preenchidos pelas contribuições nacionais, e, nessa medida,
também pela portuguesa), sendo imprescindível que a aplicação res-
peite o interesse público comum que esteve subjacente à sua concessão.
Em segundo lugar, trata-se de recursos limitados a exigirem, por isso,
uma concessão criteriosa. Finalmente, também por ambas as razões,
funciona como uma forma de proteger outros interessados cujos pe-
didos possam não ser satisfeitos por insuficiência de fundos (cada
programa tem, normalmente, um plafond a distribuir pelos potenciais
candidatos).

No caso em apreço, importa sublinhar que o recorrente em mo-
mento algum afirma que os pressupostos do acto não são verdadeiros
(questiona parte deles, é certo) e que pelo menos parte da realidade
observada no local pela autoridade recorrida não corresponde à ver-
dade. Daqui decorre que alguma da argumentação adiantada no re-
curso contencioso, se situa num plano meramente formal, designa-
damente no campo dos vícios de procedimento ou da violação de
princípios gerais.

Depois, importa sublinhar que no procedimento administrativo não
está em causa a imposição de qualquer sanção criminal ou de outro
tipo mas tão somente a devolução de quantias indevidamente per-
cebidas, por se ter verificado que as declarações inicialmente prestadas,
e que serviram de suporte ao adiantamento das ajudas, não corres-
pondiam à verdade.

Justamente por assim ser não é lícito falar-se em revogação. As
importâncias adiantadas inicialmente resultaram, exclusivamente, das
declarações apresentadas pelo recorrente e o acto recorrido, que or-
denou a devolução de parte dessas ajudas, resultou de se ter concluído
que aquelas declarações não eram verdadeiras, face à acção inspectiva
levada a cabo pelos serviços competentes. São actos distintos, assentes
em pressupostos diferenciados, com efeitos jurídicos próprios, con-
sentâneos com os respectivos fundamentos.

O primeiro acto é um mero acto precário sujeito à regra geral
da revogabilidade (art.os 140 e 141 do CPA ). Acompanha-se, a este
propósito, a posição assumida pelo MP no seu parecer de fls. 106
e ss.

Como se decidiu no acórdão deste STA, de 26.5.98, proferido no
recurso 40535. « ... o despacho que ordena a reposição de quantia
que o INGA reconheceu ter sido indevidamente paga no âmbito da
ajuda, não envolve a revogação do acto de liberação da caução, nem
revoga qualquer acto de reconhecimento do direito à ajuda pois tal
reconhecimento não teve lugar ».

No dizer do acórdão de 23.5.00, proferido no recurso 43454, «. . .
não intercede entre as duas condutas da Administração em presença
(pagamento antecipado e ordem de recuperação) a aludida relação de
secundaridade, corporizando o 2.o acto a pronúncia efectiva quanto
à verificação do requisito/condição legal para atribuição do subsídio,
pelo que se não está perante a figura da revogação».

Face ao exposto, entende-se que o recurso jurisdicional merece
provimento”.

O processo recebeu os vistos legais, cumprindo agora decidir.

II

Não havendo sobre isso qualquer dissidência, nem carecendo de
alteração, a matéria de facto a atender é a fixada na sentença recorrida,
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a fls. 114, cujos termos se dão por reproduzidos (cf. o art. 713.o,
n.o6, do CPC).

Pretende o recorrente que a sentença errou ao tratar o caso dos
autos como uma revogação de acto constitutivo de direitos. Porque,
desde logo, o acto revogado não teria essa natureza, mas antes a
de acto declarativo assimilável ao acto precário, que não estabelece
direitos mas apenas os reconhece provisoriamente, e por isso é re-
vogável a todo o tempo em função do resultado dos controlos efec-
tuados; por outro lado, a regra da irrevogabilidade dos actos cons-
titutivos de direitos após o prazo de 1 ano fixado na nossa lei cede
perante o ordenamento comunitário, que não estabelece esse prazo.

Fundamentação semelhante é aduzida pelo M. Público para chegar
à mesma conclusão de que a sentença recorrida deve ser revogada.
Com um argumento acrescido, que é o de que não pode neste caso
falar-se de autêntica revogação, pois entre o 1.o acto, que é um simples
pagamento antecipado, e o segundo (a ordem de reposição) faltaria
a relação de secundariedade que é própria deste instituto.

Vejamos. Importa antes de mais circunscrever a discussão à hipótese
que os autos recortam, deixando de lados outras que podem apresentar
fortes semelhanças mas que são susceptíveis de conduzir a soluções
diferentes. A realidade de nos ocupamos é a de uma ajuda comunitária
a culturas arvenses que foi paga pelo INGA em função de uma dada
área de cultivo declarada pelo agricultor, e que, em acção de controlo
de campo realizada posteriormente, se verificou ser afinal bastante
inferior. Concretamente, numa área indicada de 3,2 ha de pousio,
foram detectados apenas 1,00 ha; noutras duas, declaradas de 0,5 ha
e de 7,8 ha, não se confirmou nenhuma superfície de pousio (cf.
os pontos A) a D) da matéria de facto, a fls. 115).

A primeira indagação a fazer é em torno do tipo legal do acto.
A atribuição da ajuda em causa é regulada no Regulamento (CEE)

n.o 1765/92, do Conselho e Despacho Normativo n.o 35-A/93, de 15.3.
Do conjunto de outras fontes comunitárias aplicáveis, avulta igual-
mente o Regulamento (CEE) n.o 3887/92 da Comissão.

Ora, compulsando estas disposições legais, não se depara com ne-
nhuma norma que nos dê qualquer nota de provisoriedade, ou pre-
cariedade, na concessão da mesma. Nem com nenhum preceito que
defina as ajudas pagas como meros ”adiantamentos”, salvo no que
respeita à cultura de oleaginosas (art. 11.o do Reg. n.o 1765/92).

A importância da ajuda é a importância que corresponde à resolução
final da Administração para cada caso concreto de pedido de ajuda,
não estando previsto mais do que um momento decisório em cada
procedimento. Por outras palavras, a atribuição da ajuda é o acto
horizontalmente definitivo que lhe põe termo, não estando previsto
nenhum outro que o venha depois confirmar ou ratificar, ou tornar
definitiva uma regulação de interesses tida como provisória. E não
se trata de um adiantamento, pois que não se prevê, depois da atri-
buição da ajuda e do respectivo processamento, a elaboração de ne-
nhuma conta ou saldo final, do qual pudesse eventualmente resultar
uma correcção, para mais ou para menos.

O simples facto de a ajuda ser atribuída em função de variáveis
declaradas pelo produtor, e bem assim de a lei prever ulteriores acções
de controlo, não é suficiente para a qualificar como precária ou li-
vremente retirável a todo o tempo. A acção de controlo não se integra
no mesmo procedimento, faz parte dum outro diferente, que pode
ou não ter lugar. É que os controlos são efectuados por ”amostragem
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representativa” e ”de modo inopinado” — cf. o art. 6.o, n.os 3 e 5 do
Reg. (CEE) n.o 3887/92. Esta circunstância destrói a tese de que
a natureza da ajuda é a de um acto meramente precário pelo qual
se antecipam fundos até à prática doutro acto posterior em que a
Administração adopta uma ”pronúncia efectiva”. Não pode, assim,
acolher-se a argumentação do recorrente e do Ministério Público,
nem importar-se a doutrina do Ac. de 23.5.00, proc.o n.o 43.454.

A atribuição da ajuda também não é um acto declarativo, mas
constitutivo, já que não se limita a constatar a existência de factos
ou situações jurídicas, criando ou constituindo em favor do particular
um poder jurídico, na modalidade de autêntico direito subjectivo (é
sabido que também entram nesta categoria os actos que atribuem
aos administrados outras posições jurídicas favoráveis, como os in-
teresses legítimos, ou mesmo os extinguem restrições ao exercício
dos direitos vide, p. ex., o Ac. deste Supremo Tribunal (Pleno) de
26.2.91, em A.D., 356/1011); com ele o interessado adquire um be-
nefício pecuniário que vai directamente enriquecer a sua esfera pa-
trimonial. Pode mesmo afirmar-se que, no Direito Administrativo por-
tuguês, dificilmente se encontrará exemplo que mais expressiva e in-
tensamente traduza a ideia de constituição de direitos do que este
pelo qual se investe o particular no direito a receber determinada
quantia em dinheiro a título de ajuda.

Assente que se está perante acto constitutivo de direitos, põe-se
agora a questão de saber se a decisão que impõe ao beneficiário
a reposição da ajuda, pelas razões atrás apontadas, tem ou não carácter
revogatório.

Diz-se revogação o acto pelo qual se visa destruir ou fazer cessar
os efeitos de um acto administrativo anterior. Com pequenas nuances,
é este o conceito adoptado pela generalidade da nossa Doutrina e
pela Jurisprudência (cf., p. ex. SÉRVULO CORREIA, Noções de
Direito Administrativo, p. 471, ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Ad-
ministrativo, p. 603, e Código de Procedimento Administrativo Comen-
tado, vol. II, p. 178, e Acs. do STA de 15:12.98 e 46.965, resp. proc.os
n.os 39.859 e 46.965).

Perante esta definição, dúvidas não restam de que estamos na pre-
sença de um acto revogatório. O órgão administrativo emite uma
pronúncia de sinal contrário à sua anterior manifestação de vontade,
pretendendo inutilizá-la. Os fundos que o acto anterior mandava en-
tregar como ajuda devem agora ser restituídos, para voltarem à con-
dição inicial de integrarem o património do ente público. O que o
primeiro acto dá, o outro tira.

O resultado é a completa destruição dos efeitos do acto revogado.
Entre os dois actos existe uma forte relação de conexão, encerrando
o segundo o juízo de que o primeiro não devia, afinal ter sido praticado.
Porque o foi assentando no pressuposto errado de que as quantidades
de área de cultivo era a que o interessado declarou, quando na rea-
lidade era muito inferior. Essa disfunção reconduz-se à ilegalidade
do acto revogado, e por isso a revogação opera ex tunc, retroacti-
vamente, procurando apagar os efeitos que o acto medio tempore
produziu (arts. 141.o e 145.o, n.o 2, do CPA). Como se verifica, não
pode negar-se a relação de secundaridade do novo acto para com
o anterior acto.

Faça-se aqui um parêntesis para ressalvar a possibilidade de outras
situações semelhantes não terem igual tratamento, tal como atrás
se alertou. Com efeito, se o fundamento da actuação administrativa
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não fossem, como são, factos já verificados à data da prática do acto,
mas uma conduta irregular do beneficiário posterior ao recebimento
da ajuda - como tantas vezes acontece - a exigência da restituição
das ajudas passaria a ter as características duma sanção, sendo per-
feitamente defensável que deixasse de estar sujeita aos limites impostos
à revogação de actos constitutivos de direitos. É que em tal caso
a ordem de reposição funda-se na violação de deveres específicos
constituídos com a atribuição da ajuda e já não contém, como aqui,
o tal juízo crítico sobre um acto que nasceu errado nos pressupostos,
e por isso merece ser destruído. O acto estava são, o que merece
reprovação é a conduta superveniente do administrado. São de di-
ferente natureza os poderes administrativos exercidos com o segundo
acto. Por isso esta figura já tem sido chamada de revogação indirecta.
Sobre esta matéria pode ver-se SÉRVULO CORREIA, Noções de
Direito Administrativo, I, p. 474, ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito
Administrativo, vol. I, p. 604, SANDULLI, Manuale di Diritto
Amministrativo, XII ed., p. 501, e GARCIA DE ENTERRÍA E RA-
MÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, V ed., vol.
I, p. 641.

No caso dos autos, porém, o fenómeno é diferente. Os pressupostos
do acto revogatório são factos já existentes à data do acto revogado,
embora desconhecidos da Administração. É muito clara a matriz re-
vogatória do acto, e há que retirar daí todas as consequências.

Está assim adquirido que houve um acto constitutivo de direitos
que foi revogado por outro, e para além do prazo geral de um ano
previsto na nossa lei.

Resta saber se isso se traduz numa revogação ilegal que deva ser
contenciosamente anulada.

O recorrente defende que não, pois tal prazo cede perante o or-
denamento jurídico comunitário. Argumenta que a norma do art.
14.o do Reg. (CEE) n.o 3387/92 estabelece a obrigação de o agricultor
reembolsar os montantes em questão, sem prever prazos para a prática
do acto de reposição. Por outro lado, uns conjuntos de outras normas
comunitárias seriam incompatíveis com a aplicação dos limites tem-
poral de revogação da nossa lei. Seria o caso do mesmo Reg. 3387/92,
que admitem que os controlos físicos possam ser realizados mais de
1 ano depois da data do acto que determina o pagamento da ajuda;
do Reg. (CEE) n.o 729/70 do Conselho, de 21.4, relativo ao finan-
ciamento da PAC, volta a falar de recuperação de importâncias sem
referir qualquer prazo para o efeito, e ainda o Reg. 4045/89 do Con-
selho, de 21.12, que determina a manutenção, por um período de
3 anos, de registos e documentos relativos a explorações para efeito
de controlos a cargo dos Estados-membros no âmbito do FEOGA.

Estas razões são manifestamente frouxas e tiveram já resposta por
parte da Jurisprudência deste Supremo Tribunal. Desde logo, as nor-
mas em causa não estabelecem que os controlos ou os actos de re-
posição das ajudas podem ter lugar a todo o tempo. Limitam-se a
nada dispor acerca da existência de qualquer limite, o que é bem
diferente. Depois, o art. 8.o daquele Reg. (CEE) n.o 729/70 determina
que aos Estados-membros incumbe tomar, ”de acordo com os diplomas
legislativos, regulamentares e administrativos nacionais, as medidas ne-
cessárias para:

— se assegurar da realidade e regularidade das operações financiadas
pelo Fundo;

— recuperar e proceder judicialmente relativamente às irregularidades;
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— recuperar as importâncias perdidas após as irregularidades ou ne-
gligências” [ . . . ]

Como se escreveu no Ac. do STA de 19.1.99 roc.o n.o 43.139 e
se repetiu, citando-o no Ac. de 29.3.00, proc.o n.o 44.622, ”quer isto
significar que a revogação (anulação) praticada relativamente à liquidação
e pagamento das ajudas há-de resolver-se pela legislação portuguesa, no
caso, portanto, o art. 141.o do CPA”.

Quer este, quer igualmente os Acs. de 13.5.99, proc.o n.o 43.864,
e 22.9.99, proc.o n.o 40.509, emitiram pronúncias claras em sentido
adverso ao defendido pelo recorrente, como pode ver-se pelo res-
pectivo sumário:

I — Os poderes de controlo conferidos à Comissão e os limites
temporais estabelecidos nos n.o 2 do artigo 9.o do Regulamento
n.o 729/70 de 21C e no artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 4045/89
(conservação dos documentos comerciais pelas empresas durante, pelo
menos, três anos), não contendem com os prazos para a revogação
administrativa fixados pelas leis internas de cada Estado, conforme
resulta do no n.o 1 do art.o 8.o do citado Regulamento (CEE) 729/70.

II — É ilegal a ordem de reposição de ajudas comunitárias, re-
vogatória de acto de pagamento ao destilador ao abrigo do artigo 7.o,
n.o 2 do Regulamento n.o 2046 do Conselho de 29/6/89, fundada,
não em qualquer erro de ordem material ou contabilístico, mas sim
em ilegalidade, traduzida em erro de interpretação de normas co-
munitárias e determinada depois de decorrido o prazo mais longo
do recurso contencioso ( um ano ), por violação do disposto no
art.o 141.o, n.o 1 do CPA.

Estes arestos afastam igualmente a relevância do prazo para con-
servação dos documentos, o qual, estando relacionado com a detecção
de irregularidades e fraudes, não tem necessariamente de coincidir
com o de revogação.

A conclusão de que é aplicável o prazo do art. 141.o do CPA parece
juridicamente irrepreensível, mas não deixa de ser impressionante
a desprotecção que isso acarreta para o Estado-membro. Na realidade,
se tudo se tem de passar dentro do referido prazo de 1 ano (efectivação
da acção de controlo e elaboração do respectivo relatório, realização
de eventuais diligências de instrução, audiência dos interessados, pro-
posta e decisão final) então seguramente que poucos casos de atri-
buição indevida de ajudas poderão dar origem a ordens legais de
recuperação. O que gera uma tripla injustiça: o locupletamento do
beneficiário, o não acesso por eventuais outros agricultores às verbas
comunitárias, se houver contingentação destas; e a possibilidade de
o Estado-membro ter de responder (perante as Comunidades pelos
indevidamente abonados (cf., p. ex., o Reg. (CEE) n.o 595/91, do
Conselho, de 4.3.91, o Reg. (CEE, Euratom) n.o 2988/95 do Conselho,
de 1.18.12.95, e o Reg. (CEE) n.o 1663/95 da Comissão de 7.7.95.

Trata-se, contudo, de uma imperfeição do sistema, que não pode
ser corrigida por via interpretativa, e que poderá eventualmente ca-
recer de uma intervenção do legislador comunitário ou mesmo do
nacional.

Embora não utilizadas pelo recorrente, três construções teóricas
poderiam ainda ser ensaiadas no sentido de tornar legítima a re-
vogação num caso como o dos autos. Uma delas seria a da ajuda
como um acto praticado sob reserva de revogação, outra sob condição
resolutiva, outra ainda a livre revogabilidade dos actos obtidos com
má fé ou fraude dos administrados.
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A reserva de revogação é aceite pela doutrina, como pode ver-se
em ESTEVES DE OLIVEIRA, Código do Procedimento Adminis-
trativo Comentado, vol. II, p. 192, ROBIN DE ANDRADE, A Re-
vogação dos Actos administrativos, p. 177 e ROGÉRIO SOARES,
Interesse Público, Legalidade e Mérito, p. 445. O mesmo acontece com
a condição resolutiva aposta ao acto administrativo, que é lícita desde
que haja ”pré-determinação dos respectivos pressupostos” (cf. ESTEVES
DE OLIVEIRA, ibidem, p. 78 e 193).

Acresce a existência no CPA de preceito legitimador — o art. 121.o.
Simplesmente — e aqui é que está o óbice — tanto num como nou-

tro caso a reserva de revogação ou a condição teriam de ser meramente
implícitas, pois nem do tipo legal do acto primário nem do secundário,
nem da sua exteriorização formal, se colhe qualquer indicação nesse
sentido. E não pode realmente aceitar-se a existência dum acto ad-
ministrativo cujos efeitos estão comprimidos por um clausulado oculto
de que o seu destinatário não pode aperceber-se. A reserva ou a
condição não podem ser implícitas, têm de ser expressas. Sob pena
de se estar a levar demasiado por diante a busca dum sustentáculo
para a livre revogação.

Restaria, por fim, a justificação da má fé ou fraude do administrado
concorrendo para a obtenção do acto.

Como diz ROBIN DE ANDRADE, ”sucede, por vezes, que o ad-
ministrado consegue levar a Administração à prática de um acto cons-
titutivo de direitos ou qualidades jurídicas através da utilização de ma-
nobras fraudulentas que determinam uma errada concepção e valoração
do interesse público por parte da autoridade administrativa” (A Revo-
gação. . . , p. 179). O autor pergunta-se a seguir se ”deve, neste caso,
o particular beneficiar da tutela que lhe advém do regime de irrevo-
gabilidade do acto constitutivo? Ou poderá a Administração, neste caso
particular, superar as posições jurídicas dos particulares, porque ime-
recidamente adquiridas, e revogar o acto?”. E mais à frente acaba por
concluir que não, sobretudo porque o fundamento da irrevogabilidade
não está tanto na tutela da boa-fé dos particulares, como no princípio
da legalidade administrativa e no interesse da segurança da vida
jurídica.

Em recente comunicação ao III Seminário de Justiça Administrativa
realizado na Póvoa do Varzim sob os auspícios da revista Cadernos
de Justiça Administrativa, o autor inclinou-se para a solução oposta,
mas numa estrita óptica de direito a constituir, inserida nos trabalhos
de revisão do Código do Procedimento Administrativo — cf. A Re-
vogação Administrativa e a Revisão do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, nos CJA, n.o 28, p. 37.

E é realmente assim. Sobretudo hoje, que o CPA existe, dificilmente
se poderia conceber a livre revogação dos actos constitutivos quando
gerados por má-fé ou actuação fraudulenta sem que uma disposição
a previsse expressamente. Não existindo, por ora, essa disposição,
é forçoso concluir que prevalece a regra da limitação temporal à
revogação.

De resto, no caso dos autos, e pese embora os indícios nesse sentido,
não ficaram provados factos que permitam concluir, sem mais, que
o recorrido usou de má-fé ou artifício fraudulento para conseguir
as ajudas. Os termos do próprio acto recorrido são omissos a esse
respeito.
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Conclui-se, deste modo, que a sentença agiu acertadamente, ao
anular o acto impugnado com fundamento na sua natureza de acto
constitutivo de direitos, e na sua extemporânea revogação.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Simões de Oliveira (Rela-
tor) — António Samagaio (vencido, pelos fundamentos do acórdão
deste STA, 1.a Secção, de 16/10/2001, proferido no Processo n.o. 47498,
que decidiu questão idêntica em sentido oposto) — Pamplona de
Oliveira.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Indeferimento tácito. Dever legal de decidir. Competência pró-
pria do director-geral das Contribuições e Impostos. Re-
querimento dirigido ao Ministro das Finanças. Poder de
substituição. Efeitos do não cumprimento do art.o 34.o do
CPA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O indeferimento tácito pressupõe, por parte do órgão a
quem é imputado, o dever legal de decidir a pretensão
do requerente, o que implica que ele disponha de com-
petência dispositiva sobre a matéria.

II — Se a competência dispositiva primária para apreciar e
decidir a pretensão do requerente (abono da remuneração
prevista no art. 10.o do DL n.o 187/90, de 7.6) cabe ao
Director-Geral das Contribuições e Impostos (art.o 11.o,
n.o 2, do DL n.o 323/89, de 26.9 e n.o 17 do mapa III
anexo a esse diploma), e não ao Ministro das Finanças,
este não tinha o dever legal de decidir tal pretensão e,
por isso, o seu silêncio não é idóneo a configurar uma
situação de indeferimento tácito.

III — Mesmo que se considere que a referida competência do
Director-Geral das Contribuições e Impostos, sendo pró-
pria, não é exclusiva, o Ministro das Finanças não detém
o poder de substituição daquele subalterno na prática
de acto primário daquela competência, sob pena de vi-
ciação dos actos assim praticados de incompetência em
razão da hierarquia.

IV — O facto de o Ministro das Finanças não ter dado cum-
primento ao estabelecido no art.o 34.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo (remetendo oficiosamente o re-
querimento ao Director-Geral das Contribuições e Im-
postos, se considerasse o erro do requerente desculpável
- n.o 1, alínea a); ou notificando o requerente, em prazo
não superior a 48 horas, de que não iria apreciar a sua
pretensão, se considerasse o erro indesculpável — n.o 3)
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não implica que ele passe a ser considerado competente
para decidir da pretensão do requerente.

V — Não tendo a entidade recorrida (Ministro das Finanças)
competência dispositiva primária para decidir a pretensão
do recorrente, não se constituiu indeferimento tácito, pelo
que o recurso dele interposto carece de objecto e deve
ser rejeitado, por manifesta ilegalidade da sua inter-
posição.

Recurso no 46.915. Recorrente: Pedro Manuel Diogo Estrela. Re-
corrido: Ministro das Finanças. Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Costa
Reis.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

I — Pedro Manuel Diogo Estrela interpôs no Tribunal Central Ad-
ministrativo o presente recurso contencioso de anulação do acto de
indeferimento tácito do Sr. Ministro das Finanças, que se formou
em 10/4/99, com fundamento em violação de lei, do n.o 4 do art. 18.o
do DL 519-A1/79.

Para tanto, e em resumo, alegou ter solicitado à Autoridade Re-
corrida que o seu abono para falhas fosse calculado em 10% do seu
vencimento ilíquido, pagando-se-lhe as diferenças a que tinha direito
desde a entrada em vigor do NSR, requerimento esse que foi ab-
solutamente ignorado pois que sobre ele não recaiu qualquer des-
pacho.

Este recurso foi rejeitado por ”falta de objecto (falta de competência
originária para decidir, da Autoridade Recorrida).”

Inconformado o Recorrente dirigiu-se a este Tribunal pedindo a
revogação dessa decisão para o que formulou as seguintes conclusões:

1a — A Autoridade Recorrida tinha o dever legal de decidir sobre
a pretensão do Recorrente, traduzida em recurso hierárquico dos
actos de processamento do seu vencimento que violam o disposto
no art. 18.o do DL 519-A/79.

2.a — Competência que resulta do disposto nos art.s 185.o e 202,
al. d) da CRP e, em relação ao recurso hierárquico, dos arts. 169.o
e 174.o do CPA.

3.a — Na pirâmide da Administração o superior hierárquico máximo
é o membro do Governo que detém a competência dispositiva, em
relação a todos os assuntos que possam ser decididos pelos subalternos,
mesmo em relação aos quais estes detenham competência primária,
desde que se não trate de competência exclusiva.

4.a — A competência dispositiva do membro do Governo, em re-
lação a matérias para as quais o subalterno tenha competência própria,
mas não exclusiva, pode ser exercida fora do âmbito do recurso hie-
rárquico, como resulta directamente daqueles dispositivos consti-
tucionais.

5.a — Acresce que, no caso, o membro do Governo ao não ter
lançado mão do disposto no n.o 1 do art. 34.o do CPA se considerou
competente para apreciar a pretensão do Recorrente.

6.a — Tinha, assim, o dever legal de sobre a mesma deci-
dir. — art. 9.o do CPA.

7.a — Assim não considerando, viola a decisão recorrida o disposto
nos art.s 185.o, 202.o da CRP e 9.o, 34.o, 166.o e 174.o do CPA.

8.a — O art. 34.o do CPA, de sorte a não ser postergada a garantia
constitucional de defesa em contencioso administrativo contra actos
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lesivos da Administração havia que ser interpretado e aplicado no
sentido de que a falta de remessa do requerimento, por parte do
Recorrido, outro significado não podia ter do que a competência
para o apreciar (tratando-se, como é o caso, da autoridade máxima
da Administração).

9.a — Não o tendo sido mostra-se tal preceito, na interpretação
e aplicação da decisão recorrida, inconstitucional por violação dos
arts. 185.o, 202.o, d), e 268.o, n.os 5 e 6, da CRP.

10.a — Ao rejeitar, o presente recurso por falta de objecto viola,
ainda a decisão recorrida o disposto no art. 25.o da LPTA.

Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Sr. Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido

do não provimento do recurso.
II — Dão-se como provados os seguintes factos:
a) Em 17/11/98, o Recorrente apresentou ao Sr. Ministro das Fi-

nanças o requerimento de fls. 5 e 7 dos presentes autos solicitando
que ”o abono para falhas a que tem direito lhe seja pago, de acordo
com o n.o 4 do art. 18.o do DL 519-A/79, de 29/12, isto é, de acordo
com montante correspondente a 10% do seu vencimento ilíquido,
e que lhe sejam pagas as diferenças do referido abono a que tenha
direito desde a entrada em vigor do NSR.”

b) Não consta dos autos que sobre este requerimento tenha recaído.
decisão do Ministro das Finanças ou de entidade por este delegada,
nem despacho a determinar, a remessa do requerimento a órgão re-
putado competente ou a sua devolução ao requerente:

III — 1. O presente recurso jurisdicional vem, como se vê, de um
Acórdão do Tribunal Central Administrativo que rejeitou o recurso
contencioso com o fundamento de que o mesmo não tinha objecto,
uma vez que a competência originária para prolação da decisão pre-
tendida pelo Recorrente se encontrava sediada no Sr. Director Geral
da Contribuições e Impostos e não no Sr. Ministro das Finanças a
quem, erradamente, o requerimento tinha sido dirigido e que, sendo
assim, este não estava obrigado a proferir decisão.

É, pois, contra este Acórdão que este recurso se dirige onde se
defende que a Autoridade Recorrida, como topo da hierarquia, tinha
competência para se pronunciar — e, por isso, devia fazê-lo — sobre
o requerimento que lhe foi dirigido e que se assim não entendesse
devia remetê-lo à entidade competente.

As questões que se colocam neste recurso jurisdicional são, assim,
as de saber qual a entidade que detinha a competência para decidir
sobre a matéria colocada pelo Recorrente ao Sr. Ministro das Finanças,
se o silêncio deste sobre aquele requerimento tem base legal e se
este, reconhecendo a sua falta de competência para decidir sobre
a pretensão que lhe foi apresentada, não estava obrigado a dar cum-
primento ao disposto no art. 34.o do CPA.

Antes, porém, de lhes dar resposta referia-se, ainda que brevemente,
dada a falta de base factual para o que vem alegado na 1.a conclusão,
que o Recorrente carece inteiramente de razão quando pretende que
o seu requerimento configura um recurso hierárquico dirigido ao Sr.
Ministro das Finanças do acto de processamento do seu vencimento.

E carece de razão porque a verdade é que, anteriormente à apre-
sentação daquele requerimento, não consta, nem tão-pouco vem ale-
gado, que o Recorrente tenha procurado obter satisfação para a sua
pretensão junto de qualquer outra autoridade administrativa nem que
tenha reagido àquele processamento de qualquer outra forma que
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não aquele requerimento, o que significa que este foi a sua primeira,
e única, reacção a uma situação com que não concordava.

É, assim, inteiramente improcedente a pretensão do Recorrente
de transformar o requerimento aqui em causa em recurso hierárquico.

Debrucemo-nos, pois, sobre as questões supra-identificadas.
2. Essas questões já foram exemplarmente analisadas no Acórdão

deste Supremo Tribunal de 16/1/97, rec. n.o 37.785, in Ap. ao DR
de 25/11/99, pg. 185, pelo que nos limitaremos a transcrever o que
nele foi dito com o que inteiramente concordamos.

Lê-se nesse Aresto:
”3.1. O n.o 1 do artigo 109.o do Código do Procedimento Admi-

nistrativo estabelece a regra de que a falta, no prazo fixado para
a sua emissão, de decisão final sobre pretensão dirigida a órgão ad-
ministrativo competente confere ao interessado, salvo disposição em
contrário, a faculdade de presumir indeferida essa pretensão, para
poder exercer o respectivo meio legal de impugnação.

Este preceito compagina-se com o do n.o 1 do artigo 9.o da mesmo
diploma, segundo o qual os órgãos administrativos têm, nos termos
regulados no Código em causa, o dever de se pronunciar sobre todos
os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados pelos
particulares, nomeadamente sobre os assuntos que lhes disserem di-
rectamente respeito, acrescentando-o n.o 2 do citado preceito (na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro),
que não existe o dever de decisão quando, há menos de dois anos
contados da data da apresentação do requerimento, o órgão com-
petente tenha praticado um acto administrativo sobre o mesmo pedido
formulado pelo mesmo particular com os mesmos fundamentos.

Nos termos do artigo 34.o do mesmo Código, quando o particular,
dentro do prazo fixado, dirigir requerimento, petição, reclamação ou
recurso a órgão incompetente, proceder-se-á da seguinte forma:

a) — em caso de erro indesculpável, o requerimento, petição, re-
clamação ou recurso não será apreciado, de tal se notificando o par-
ticular em prazo não superior a 48 horas (n.o 3);

b) — em caso de erro desculpável, o requerimento, petição, re-
clamação ou recurso:

(i) será oficiosamente remetido ao órgão competente se este per-
tencer ao mesmo ministério ou à mesma pessoa colectiva, de tal se
notificando o particular (n.o 1, alínea a);

(ii) será devolvido ao seu autor, acompanhado da indicação do
ou da pessoa colectiva a quem se deverá dirigir se o órgão competente
pertencer a outro ministério ou a outra pessoa colectiva [n.o 1, alí-
nea b)], hipótese em que começa a correr novo prazo, idêntico ao
fixado, a partir da notificação da devolução (n.o 2).

Resulta da conjugação dos artigos 9.o e 109.o citados que o in-
deferimento tácito pressupõe, por parte do órgão a quem é imputado,
o dever legal de decidir a pretensão do requerente, o que implica
que ele disponha de competência dispositiva sobre a matéria.

3.2. Ora, nos termos do artigo 11.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 323/89,
de 26 de Setembro, compete ao director-geral, além do mais, ”exercer
as competências constantes do mapa II anexo”, entre as quais se
inclui, no n.o 17, a de ”autorizar a atribuição dos abonos e regalias
a que os funcionários ou agentes tenham direito, nos termos da lei”.

Trata-se, claramente, de uma competência própria dos directores-
-gerais, registando-se divergência jurisprudencial quanto a tratar-se
de competência exclusiva (neste sentido, cfr. o acórdão do Pleno da
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1.a Secção, de 30 de Setembro de 1993, recurso n.o 29 391, no Apêndice
ao Diário da República, de 14 de Novembro de 1995, pág. 615) ou
de competência separada (neste sentido — que actualmente se pode
considerar maioritário ao nível das Subsecções — cfr., por todos, o
acórdão de 17 de Novembro de 1994, recurso n.o 34 709, no Boletim
do Ministério da Justiça, n.o 441, pág. 88, e em Acórdãos Doutrinais
do Supremo Tribunal Administrativo, n.o 401, pág. 512).

Ora, se a competência dispositiva primária para apreciar e decidir
a pretensão do recorrente cabia — como ele próprio reconhece —
ao Director-Geral das Contribuições e Impostos e não ao Ministro
das Finanças, este não tinha o dever de decidir tal pretensão e, por
isso, o seu silêncio não é idóneo a configurar uma situação de in-
deferimento tácito.

Nem se diga, como o faz o recorrente, que o Ministro das Finanças,
enquanto entidade máxima do respectivo departamento ministerial,
detinha competência para decidir em definitivo a pretensão que lhe
foi apresentada e que a impugnabilidade contenciosa é reservada aos
actos por ele praticados, por não ser exclusiva a competência do Di-
rector-Geral das Contribuições e Impostos na matéria.

Na verdade, a tese de que a competência dos superiores abrange
sempre a competência dos subalternos, pelo que, mesmo cabendo
na competência própria do Director-Geral das Contribuições e Im-
postos autorizar o abono reclamado pelo recorrente, o Ministro das
Finanças (ou o Secretário de Estado em que ele tivesse delegado
poderes) também tinha competência para o efeito, não merece hoje
o acolhimento da doutrina e da jurisprudência:

Quanto à doutrina, Marcelo Caetano, que afirmava a existência
deste poder de substituição, introduziu, a partir de dada altura, uma
ressalva na sua opinião, exceptuando da regra que a competência,
do superior compreende a dos subalternos ”os casos em que a lei
especifique. a competência própria dos subalternos, reservando a estes
o seu exercício em termos expressos ou de maneira que claramente
se deduza que quis estabelecer uma distribuição de poderes e ordenar
um processo de modo a acautelar ou garantir os direitos dos ad-
ministrados” (Manual de Direito Administrativo, tomo I, 10.a edição,
2.a reimpressão, Coimbra, 1982, págs. 224 e 225).

Também Afonso Rodrigues Queiró entendia não ser de seguir ”a
doutrina segundo a qual o superior pode sempre substituir-se ao in-
ferior no exercício da sua competência (ubi maior minor cessat)”;
quer devido aos ”interesses, particularmente de natureza pública, que
explicam e justificam a distribuição da competência de cada ente pú-
blico pelos seus vários órgãos; quer para evitar a eliminação da ”ga-
rantia de uma dupla apreciação dos problemas da legalidade e do
mérito, postos no exercício de qualquer competência”; por isso, en-
tendia deverem restringir-se as possibilidade de avocação ou substi-
tuição às ”hipóteses de competência concorrente de superior e inferior
hierárquico (hipóteses essas em que a lei não confere rigorosamente
uma competência exclusiva ou própria ao órgão inferior, admitindo
implicitamente que o superior também a exerça) e as hipóteses em
que, conferida competência própria ao inferior, se admite que o su-
perior se lhe substitua em circunstâncias excepcionais e como ultimum
remedium”, designadamente ”em caso de urgência, quando se tratar
de competência vinculada (compétence liée) e o subalterno, sem jus-
tificação plausível ou sem justificação de nenhuma espécie, deixar
de a exercer, desobedecendo às ordens que, antecipada e, se possível,
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reiteradamente lhe hajam sido dadas no sentido de a exercer (doutrina
chamada pelos franceses de la substitution dáuteur)” (”Competência;
no Dicionário Jurídico da Administração Pública, volume I, 2.a edição,
Lisboa, 1990, págs. 537 a 539).

No mesmo sentido se pronuncia Diogo Freitas do Amaral (Curso
de Direito Administrativo, volume I, 2.a edição, Coimbra, 1994,
págs. 645 e 646), para quem ”não é válida, como princípio geral,
a máxima de que a competência do superior abrange a do subalterno”;
pois, ”atentas as finalidades que levam a lei a desconcentrar a com-
petência dos superiores nos seus subalternos — melhor prossecução
do interesse público pelos órgãos situados na maior proximidade dos
problemas a resolver, e mais ampla protecção dos direitos e interesses
dos particulares, através da possibilidade de controlo da primeira de-
cisão pelos superiores hierárquicos”, é de concluir que qualquer delas
”é de per si bastante para impor a conclusão de que a desconcentração
da competência não pode ser destruída pelo superior hierárquico atra-
vés do exercício, a seu beltalante, do poder, de substituição”, até
porque ”a competência é de ordem pública e não pode ser modificada
por decisão dos órgãos administrativos”; assim, sendo ”as normas
sobre distribuição vertical de competências, na hierarquia externa (...)
normas relacionais de eficácia externa, que protegem simultaneamente
o interesse público e os interesses particulares”, a sua inobservância,
”designadamente pela invasão dos poderes do subalterno pelo su-
perior, gera um vício de incompetência em razão da hierarquia”.

Finalmente, Paulo Otero (Conceito e Fundamento da Hierarquia
Administrativa, Coimbra, 1992, págs. 147 a 149, nota 172) também
conclui que ”o superior hierárquico não goza de uma faculdade geral
e inerente de substituição primária face ao subalterno”, pois tal só
ocorre nos casos de competência alternativa (que depende de con-
sagração legal), em casos de estado de necessidade administrativa
ou perante a omissão de certos actos de emanação obrigatória por
lei.

Este último autor, em O Poder de Substituição em Direito Ad-
ministrativo — Enquadramento Dogmático — Constitucional, Lisboa,
1995, volume II, págs. 736 e 737, reitera:

”Em situações de atribuição específica de competência aos órgãos
subalternos, sem qualquer referência a um poder dispositivo do su-
perior sobre tais matérias, o princípio da desconcentração — entre
outros fundamentos, designadamente o princípio da imodificabilidade
da competência — impede que o silêncio da lei possa ser interpretado
como atribuindo uma competência dispositiva primária ao superior
hierárquico, seja permitindo-lhe o exercício de um poder de subs-
tituição dispositiva ou conferindo-lhe uma competência alternativa
incondicionada em relação à competência dos subalternos. Não é vá-
lida, por conseguinte, a afirmação de que a competência dos superiores
compreende sempre a competência externa dos subalternos.”

No mesmo sentido se tem pronunciado a mais recente jurispru-
dência deste Supremo Tribunal Administrativo. Com efeito, no acór-
dão de 25 de Outubro de 1994, recurso n.o 31 458, do Pleno desta
1.a Secção, acolhendo-se as apontadas tomadas de posição de Diogo
Freitas do Amaral e de Paulo Otero (na primeira obra citada), de-
cidiu-se que ”quer se considere a competência dos directores-gerais
ou secretários-gerais dos Ministérios definida no artigo 11.o, n.os 2
e 3, do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro, como própria
quer se repute exclusiva, não pode o Ministro substituir-se àqueles
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na prática de actos primários incluídos naquela competência” e que
”se o fizer, os seus actos estarão viciados de incompetência em razão
da hierarquia, salvo se tal substituição for efectuada com outro fun-
damento que não seja a competência dispositiva”.

Nesta linha se insere o acórdão de 28 de Setembro de 1995, recurso
n.o 36.585, assim sumariado:

”I — A pretensão de um terceiro secretário de embaixada, dirigida
ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, no sentido de lhe ser contado
todo o tempo de serviço prestado na carreira diplomática, com o
objectivo de ser recolocado num determinado escalão daquela ca-
tegoria, é matéria que versa sobre o sistema retributivo daquela car-
reira e que, por isso, era da competência primária do então Direc-
tor-Geral de Pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ac-
tualmente do Director do Departamento Geral da Administração,
na dependência directa do Secretário-Geral (artigos 13.o, 14.o e 72.o
do Decreto-Lei n.o 79/92, de 6 de Maio, 11.o, n.o 2, e n.o 17 do
Mapa II anexo do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro, 5.o,
16.o, 17.o, 23.o e 25.o do Decreto-Lei n.o 48/94, de 24 de Fevereiro).

II — Mesmo considerando a competência dos Directores-Gerais
ou Secretários-Gerais dos Ministérios definida nos artigos 11.o, n.os 2
e 3, e 12.o do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro, como com-
petência própria, no sentido de separada e não exclusiva, a com-
petência do Ministro não engloba o poder de substituição daqueles
subalternos na prática de acto primário daquela competência, sob
pena de viciação dos actos assim praticados de incompetência em
razão da hierarquia.

III — Assim sendo, no caso referido em I, não tinha o Ministro
dos Negócios Estrangeiros o dever legal de decidir, a não ser com
outro fundamento que não seja a competência dispositiva, pelo que
não se formou acto tácito de indeferimento com base no qual assentou
o recurso contencioso.

IV — Deste modo, carece o recurso contencioso assim interposto
de objecto, pelo que deverá ser rejeitado, por manifesta ilegalidade,
nos termos do § 4.o do artigo 57.o do Regulamento do Supremo
Tribunal Administrativo.”

Esta construção é inteiramente transponível, com as necessárias
adaptações, para o caso sujeito. Isto é: mesmo perfilhando o enten-
dimento de que a competência do Director-Geral das Contribuições
e Impostos para decidir a pretensão do recorrente, sendo própria,
não é exclusiva, e que, por isso, das respectivas decisões cabe recurso
hierárquico para o Ministro das Finanças, necessário para a abertura
da via contenciosa, daí não se segue que este membro do Governo
tenha competência dispositiva primária na questão e, por isso, tinha
o dever legal de decidir tal pretensão; ora, inexistindo dever legal
de decidir, não se constituiu indeferimento tácito por falta de decisão
no prazo legalmente fixado; inexistindo indeferimento tácito, o recurso
dele interposto carece de objecto e tem de ser rejeitado.

3.3. Mas — dir-se-á — se o Ministro das Finanças entendia não
ser o competente, tinha o dever legal de, se considerasse indesculpável
o erro do requerente, notificá-lo, em prazo não superior a 48 horas,
de que não iria apreciar tal pretensão (n.o 3 do artigo 34.o do Código
do Procedimento Administrativo), e, se considerasse desculpável esse
erro, remeter oficiosamente o requerimento para o Director-Geral
das Contribuições e Impostos [n.o 1, alínea a), do mesmo preceito],
e não fez nem uma coisa nem outra.
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Estas afirmações são exactas, mas delas não se segue que a con-
sequência para o incumprimento por parte do Ministro das Finanças
dessas obrigações legais seja o passar a ser considerado competente
para decidir da pretensão e ser-lhe imputável o indeferimento tácito
da mesma pretensão, por falta de decisão no prazo legalmente fixado.

Não se ignora que este Supremo Tribunal Administrativo, no acór-
dão de 5 de Julho de 1994, recurso n.o 33.557 (em que se impugnava
indeferimento tácito imputado ao Ministro dos Negócios Estrangeiros
por falta de decisão, no prazo legalmente fixado, de requerimento
que um secretário de embaixada lhe dirigira directamente, no sentido
de ser reembolsado das quantias despendidas com a sua deslocação
e do seu agregado familiar de Praga a Portugal para gozo de férias),
entendeu que, mesmo que se admitisse ser o Director-Geral de Pessoal
do Ministério dos Negócios Estrangeiros quem detinha competência
própria para decidir da pretensão do recorrente, ”o que é certo é
que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, embora num nível se-
cundário, (...) era competente”, e, por isso, entendeu que o silêncio
deste integrava indeferimento tácito contenciosamente impugnável,
”pois, mesmo na hipótese de a sua competência se situar num nível
secundário, não estava ela [a autoridade recorrida, Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros] dispensada de se pronunciar sobre a pretensão
formulada”.

Porém, em sentido divergente se pronunciou este Supremo Tribunal
Administrativo em decisões ulteriores, designadamente nos acórdãos
de 16 de Janeiro de 1996, recurso n.o 35.738, e de 23 de Abril de
1996, recurso n.o 39.618. No primeiro decidiu-se que ”apresentado
requerimento a órgão incompetente para dele conhecer, a sua não
remessa à entidade competente, nos termos da alínea a) do n.o 1
do artigo 34.o do Código do Procedimento Administrativo nunca fará
presumir o seu indeferimento, embora o não cumprimento de tal
prescrição legal possa dar origem a outros meios processuais de reac-
ção — por exemplo, a acção de indemnização por responsabilidade
civil extracontratual por facto ilícito”. Este entendimento foi reiterado
no segundo acórdão citado, que decidiu que ”se o órgão incompetente
não remeter o requerimento, petição, reclamação ou recurso gracioso
para o órgão competente (...), pode constituir-se na situação de res-
ponsabilidade civil extracontratual de indemnizar o administrado se
daí lhe advierem prejuízos, o que não será o caso, em princípio, do
eventual indeferimento tácito de um requerimento, já que, sendo este
uma faculdade do requerente, não se firma na ordem jurídica como
caso decidido ou caso resolvido, pelo que poderá renová-lo”.

Com efeito, a tese de que o incumprimento, pelo órgão incom-
petente a quem foi dirigida uma pretensão, dos deveres procedimentais
impostos pelo artigo 34.o do Código do Procedimento Administrativo
transformaria esse órgão em competente não tem qualquer base legal
e antes afronta a natureza de ordem pública de que se reveste a
repartição da competência entre os diversos órgãos da Administração
Pública, que tem como corolário o princípio da imodificabilidade da
competência, pelo que tal tese tem de ser repudiada.

Conclui-se, assim, que a entidade recorrida não tinha competência
dispositiva primária para decidir a pretensão do recorrente nem tal
competência lhe adveio por força do incumprimento dos deveres pro-
cedimentais que o artigo 34.o do Código do Procedimento Admi-
nistrativo lhe impunha.
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Não tendo dever legal de decidir, não se constituiu indeferimento
tácito, pelo que o presente recurso contencioso carece de objecto
e, assim, terá de ser rejeitado.”

Deste modo, bem andou o Tribunal recorrido em fazer a men-
cionada interpretação dos textos legais, a qual não ofende qualquer
norma constitucional, e desta forma em rejeitar o recurso contencioso.

Decisão:
Nesta conformidade, e pelos motivos atrás transcritos, acordam

em negar provimento ao presente recurso jurisdicional, confirman-
do-se o douto Acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 30.000$00 (trinta mil escudos) e 15.000$00 (quin-
ze mil escudos).

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Alberto Costa Reis — António
Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Expropriações. Reversão. Violação do direito de propriedade.
Direito de audiência. Vinte anos sobre a data da adjudi-
cação. Princípios administrativos e vinculação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Dado que o requerente da reversão carece actualmente
de um direito de propriedade que incidiria sobre os bens
anteriormente expropriados, é impossível que o acto ad-
ministrativo recusante da reversão ofenda o conteúdo es-
sencial daquele direito.

II — O conceito de «instrução», de que depende a aplicabi-
lidade do disposto no art. 100.o do CPA, designa, em
termos latos, uma qualquer conduta destinada a captar
e estabelecer os dados de facto que servirão de base à
ponderação e à eleição inerentes ao acto de decidir.

III — Não há «instrução» se o parecer, informação ou proposta
que haja antecedido o acto decisório formar com este
um todo funcional, carecendo essa actividade preliminar
de uma qualquer dimensão instrutória, ainda que no mais
lato sentido do termo, e resumindo-se ela ao enunciado
de uma solução que o autor do acto poderia, por si só
e sem mais, aplicar ao requerimento em apreço.

IV — O direito de reversão cessa «quando tenham decorrido
20 anos sobre a data da adjudicação» (art. 5.o, n.o 4,
al. a), do Código das Expropriações).

V — Enquanto «terminus a quo» desse prazo de 20 anos, o
conceito de «adjudicação» deve ser tomado num sentido
genérico, significando qualquer acto jurídico que defi-
nitivamente provoque o ingresso do bem expropriado na
esfera jurídica do expropriante.
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VI — Assim, não existe direito de reversão relativamente a bens
expropriados há mais de 60 anos, independentemente da
modalidade de que a expropriação então se revestiu.

VII — No uso de poderes estritamente vinculados, não é con-
cebível a ofensa dos princípios genericamente ordenadores
da actividade administrativa.

Recurso no 46.934. Recorrentes: Francisco Manuel Fonseca Ferreira
de Almeida e outros. Recorrido: Ministro do Equipamento Social
Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Francisco Manuel da Fonseca Ferreira de Almeida, José Alberto
da Fonseca Ferreira de Almeida, João António da Fonseca Ferreira
de Almeida, Ana Maria Amarante Ferreira Pinto da Cruz, Virgínia
Amarante Abranches de Andrade Fonseca, Luís da Fonseca Amarante
Ferreira, Maria da Graça Amarante Corrêa d’Oliveira Cardoso Moniz,
Maria Vaz de Mascarenhas da Fonseca e Almeida, Inês Vaz de Mas-
carenhas da Fonseca e Almeida Bívar Weinholtz, Ana Vaz de Mas-
carenhas da Fonseca e Almeida, Teresa Vaz de Mascarenhas da Fon-
seca e Almeida, Maria José Amarante Correia de Oliveira, Maria
Teresa Abranches da Fonseca e Almeida, Ana Maria de Andrade
e Silva Abranches Ricupero, Luiz Pinto de Andrade e Silva Abranches,
todos identificados nos autos, interpuseram recurso contencioso do
despacho do Ministro do Equipamento Social, de 28/9/2000, que in-
deferiu o requerimento, dirigido pelos ora recorrentes àquela auto-
ridade, em que eles pretendiam que se autorizasse a reversão de
certos terrenos que haviam sido expropriados.

Os recorrentes terminaram a sua alegação de recurso, formulando
as seguintes conclusões:

1 - O acto recorrido é nulo nos termos do n.o 2, al. d), do art.
133.o do CPA, por violação do art. 7.o do Decreto n.o 17.508 de
1929 e do art. 5.o da Lei n.o 168/99, de 18/9, o que ofende o conteúdo
essencial do direito fundamental de propriedade privada dos recor-
rentes, constante do art. 62.o da CRP, uma vez que, no caso em
apreço, e face à especialidade das normas em causa, o direito de
reversão dos recorrentes é regulado pela lei vigente ao tempo da
expropriação, não tendo, portanto, caducado, como não teria também
caducado se aplicável fosse o actual Código das Expropriações, o
que por mera cautela se pondera, tudo nos termos supra-expostos.

2 - O acto recorrido é inválido por ilegalidade por violação de
lei, por violação dos artigos 5.o, 6.o e 6.oA do CPA, uma vez que,
ao apoiar-se numa anterior omissão administrativa ilegal, pretende
da mesma vir agora retirar consequências desvantajosas para os re-
correntes, violando os princípios da proporcionalidade, da justiça e
da boa fé na prossecução da actividade administrativa, sendo, portanto,
anulável nos termos do art. 135.o do mesmo Código.

3 - O acto recorrido é inválido por ilegalidade por violação do artigo
100.o e seguintes do CPA, porque preteriu uma formalidade essencial
a que a Administração estava obrigada, uma vez que não era dispensada
pelo disposto no art. 103.o do mesmo Código, nos termos expostos,
sendo, portanto, anulável nos termos do art. 135.o do CPA.

A autoridade recorrida respondeu e contra-alegou, sustentando que
não se verifica nenhum dos vícios arguidos e que o recurso não merece
provimento.
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O Ex.o Magistrado do M.oP.o emitiu douto parecer no sentido da
ocorrência do vício de forma resultante do incumprimento do dever
de audiência dos aqui recorrentes, defendendo, assim, o provimento
do recurso contencioso.

À decisão interessam os seguintes factos:
1 - Os recorrentes são os herdeiros de Virgínia Olímpia da Fonseca

Amarante, que foi proprietária da denominada «Quinta dos Mon-
teiros», sita na Avenida Almirante Gago Coutinho, freguesia do Alto
do Pina, em Lisboa.

2 - Esse prédio foi objecto de uma expropriação por utilidade pú-
blica, realizada ao abrigo do disposto no DL n.o 28.797, de 1/7/38,
tendo o pagamento do preço da respectiva aquisição sido efectuado
mediante a escritura de quitação cuja cópia consta de fls. 66 e ss.
dos autos, a qual foi celebrada aos 10/5/39.

3 - Em 12/6/2000, os ora recorrentes dirigiram ao Ministro do Equi-
pamento Social o requerimento cuja cópia consta de fls. 101 a 110
dos autos, em que solicitaram que fosse autorizada a reversão dos
terrenos que constituíam a referida «Quinta dos Monteiros».

4 - A propósito desse requerimento, foi emitida na Auditoria Ju-
rídica do Ministério do Equipamento Social, em 28/8/2000, uma in-
formação com o seguinte teor:

1. Francisco Manuel da Fonseca Ferreira de Almeida e outros apre-
sentam-se como únicos e legítimos herdeiros de Virgínia Olímpia
da Fonseca Amarante, proprietária de terrenos expropriados ao abrigo
do DL n.o 28.797, de 1/7/38, com escritura em 10/5/39, tendo em
vista a execução das obras e melhoramentos conexos com os acessos
ao aeroporto de Lisboa e à construção de casas económicas.

Alegam que já haviam sido construídos dois prédios e rasgada uma
avenida, tendo ficado o restante ocupado por «bairros da lata». E
que, recentemente (tendo disso conhecimento ocasional), haviam sa-
bido que a CM Lisboa permutara, em Julho de 1998, parte desses
terrenos com a Mobil Portuguesa, L.da, e integrado outros numa
concessão à BP Portuguesa, SA.

Entendem, pois, que não fora prosseguido o fim da expropriação,
estando ainda em tempo de requerer a respectiva reversão, visto que
o art. 7.o do Decreto n.o 17.508, de 22/10/29 (regulava as expropriações
urgentes) não exigia prazo para o efeito.

2. Pensamos que não será de atender tal pretensão.
Com efeito, a lei aplicável quanto à matéria, aquela que estabelece

o regime da reversão, é a lei vigente à data do seu exercício, Junho
do corrente ano de 2000. A lei onde buscaremos a fonte normativa
é, pois, a Lei n.o 168/99, de 18/9.

E, nesta, o art. 5.o é peremptório ao dispor que o direito de reversão
cessa passados que sejam 20 anos após a adjudicação (n.o 4, al. a).
Aliás, esta consequência já se verificava no âmbito do anterior diploma
regulador das expropriações, o DL n.o 438/91, de 9/11, na vigência
do qual se havia verificado o pressuposto alegado pelos requerentes,
a alteração do destino dos bens expropriados (dentro da linha do
nosso sistema legal que, em determinados casos, impede a perpe-
tuidade de direitos por força do seu não exercício).

Talvez mesmo por isso os requerentes invoquem textos normativos
como a Lei de 26 de Julho de 1912, bem como o Decreto n.o 17.508,
de 22/10/29, este regulamentando o processo expropriativo urgente,
que não observava qualquer prazo para o exercício do direito de
reversão, ao invés da Lei de 23 de Julho de 1850, que pela primeira



7070

vez havia instituído este direito (assinale-se, contudo, que a caducidade
da expropriação tinha, nos termos do Decreto n.o 17.508, de ser de-
clarada pelo juiz a requerimento do expropriado, a que se seguiria
o despacho judicial ordenando a reversão).

Terá sido devido à insegurança jurídica que a inexistência de tal
prazo veio provocar que, já depois da entrada em vigor do novo
regime sobre expropriações, aprovado pela Lei n.o 2.030, de 22/6/48,
o DL n.o 46.027, de 13/11/64, veio extinguir o direito à reversão dos
bens e direitos expropriados antes da entrada em vigor daquela lei
(art. 2.o, n.o 1), tomando como ponto de referência o prazo geral
de três meses fixado na Lei de 23 de Julho de 1850.

3. Temos, pois, e em conclusão, que o direito de reversão requerido
se encontrava já extinto ope legis face ao prescrito pelo art. 2.o, n.o
1, do DL n.o 46.027, de 13/11/64; de qualquer forma, ele também
terá caducado de acordo com a lei actualmente em vigor (Código
das Expropriações, aprovado pela Lei n.o 168/99, de 18/9, art. 5.o,
n.o 4, al. a).

4 - No rosto dessa informação, foi aposto, em 20/9/2000, o seguinte
parecer:

«Concordo. À consideração de Sua Excelência o Ministro do Equi-
pamento Social».

5 - Em 28/9/2000, ainda no rosto da mesma informação, a autoridade
recorrida lavrou o seguinte despacho:

«Concordo, pelo que indefiro. Notifique-se.»
6 - Este despacho não foi precedido da audiência dos requerentes

acerca dos passos que anteriormente tinham sido dados no pro-
cedimento.

Passemos ao direito.
Como atrás dissemos, o acto contenciosamente recorrido indeferiu

o pedido, formulado pelos aqui recorrentes, de que fosse autorizada
a reversão de determinados bens que haviam sido expropriados. Os
recorrentes discernem no acto dois vícios de violação de lei - um
que explicitamente designaram como uma ofensa do conteúdo es-
sencial de um direito fundamental, que seria fautor de nulidade, e
outro, decorrente da violação de certos princípios orientadores da
actividade administrativa, que seria gerador de anulabilidade - e um
vício de forma, por preterição do direito de audiência dos recorrentes,
também susceptível de conduzir à anulação do acto.

Não vindo indicada pelos recorrentes uma qualquer ordem a ob-
servar na apreciação daqueles vícios, e tendo em conta o estatuído
no art. 57.o da LPTA, começaremos por ver se o acto enferma do
vício a que corresponde a alegada nulidade; e, se porventura con-
cluirmos que tal vício se não verifica, definiremos então a ordem
adequada a enfrentar os demais vícios segundo uma relação de
subsidiariedade.

Os recorrentes afirmam que o acto é nulo porque teria violado
o conteúdo essencial do seu direito fundamental de propriedade pri-
vada, advindo essa violação, por sua vez, de se não haver reconhecido
um direito de reversão que efectivamente existiria na sua esfera ju-
rídica. Esta denúncia amalgamou, sob a aparência de um único vício,
dois distintos ataques ao acto impugnado: o que directamente se refere
à ofensa do direito de propriedade - apresentado como um direito
incidente sobre bens determinados, e não como uma categoria sim-
plesmente genérica - e o que respeita à alegada violação de normas
que imporiam o reconhecimento do direito de reversão. Ora, não
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pode duvidar-se de que a nulidade esgrimida pelos recorrentes só
respeita verdadeiramente àquela primeira parte, pois só aí se pode
desenhar uma relação directa e imediata entre o invocado direito
de propriedade, a violação do seu conteúdo essencial e a nulidade
que desta adviria; já a ofensa das normas que possibilitariam a reversão
constituirá um vício de uma outra ordem e com um distinto alcance,
posto que só por abuso de linguagem, que não distinga os antecedentes
dos consequentes, se poderá afirmar que a não prossecução de um
«iter» que culminaria na emergência de um direito equivale rigo-
rosamente à afecção que tal direito poderia sofrer se já estivesse
constituído.

O que anteriormente dissemos denota a manifesta improcedência
do vício que resultaria da alegada ofensa do direito de propriedade
dos recorrentes. Precisamente porque carecem actualmente desse di-
reito, é que os recorrentes iniciaram um procedimento administrativo
tendente à reversão dos bens anteriormente expropriados, pelo que
o mencionado direito só poderá vir a integrar a esfera jurídica dos
recorrentes se a reversão vier a ser autorizada. Sendo as coisas in-
discutivelmente assim, logo se vê que o acto não poderia ofender,
fosse de que modo fosse, um direito de propriedade que, não existindo
ainda em acto, carece, ao menos para já, da realidade mínima que
lhe permitiria suportar passivamente uma qualquer afecção.

Nesta conformidade, e porque os recorrentes não dispõem do di-
reito de propriedade de que se arrogam, não podia o acto impugnado
ofender uma qualquer dimensão desse direito; daí que o mesmo acto
não padeça do vício que correspondentemente lhe vem atribuído,
não sendo nulo, como os recorrentes pretendem fazer crer.

Obtida a certeza de que o acto não enferma da referida nulidade,
resta ver se ele apresenta algum dos demais vícios arguidos, que são
potencialmente conducentes à sua anulabilidade. Tendo em conta
o estatuído no art. 57.o da LPTA, começaremos por ver se o acto
preteriu a audiência dos recorrentes, já que este vício respeita à for-
mação da vontade administrativa; se acaso concluirmos que não, en-
frentaremos os vícios de violação de lei relacionados com o conteúdo
assumido por essa mesma vontade, os quais, como acima salientámos,
se ligam à existência do direito de reversão e à inobservância de
princípios informadores da actividade administrativa.

Na sua conclusão 3.a, os recorrentes afirmaram que o despacho
«sub censura» não poderia ter sido produzido sem que eles fossem
previamente auscultados acerca do sentido da decisão. E, porque essa
sua audiência não foi efectivamente realizada, teria sido violado o
disposto no art. 100.o, n.o 1, do CPA, em que se dispõe que, «concluída
a instrução, os interessados têm o direito de ser ouvidos no pro-
cedimento antes de ser tomada a decisão final, salvo o disposto no
artigo 103.o».

É absolutamente certo que a previsão do art. 103.o do CPA, que
respeita aos casos de inexistência e de dispensa da audiência, não
se aplicava à situação dos autos. Sendo assim, e ante o direito que
a letra do mencionado art. 100.o amplamente confere, só será de
excluir a ocorrência do vício em apreço se porventura concluirmos
que não houvera a «instrução» de que o preceito faz depender a
obrigação de ouvir os interessados.

O direito de audiência previsto nos artigos 100.o e seguintes do
CPA intenta garantir a participação dos cidadãos na formação das
decisões administrativas que lhes disserem respeito. É claro que essa
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participação, se referida ao próprio requerente do procedimento, não
se justifica nos casos em que, imediatamente antes da decisão, o pro-
cedimento não disponha de quaisquer dados ponderáveis que acres-
çam aos já presentes aquando da formulação do requerimento a de-
cidir, sem o que o exercício do direito de audiência seria então inu-
tilmente redundante. Portanto, sempre que ao requerimento se siga
a decisão, incidente sobre os termos em que o pedido fora delineado,
não há que ouvir o requerente sobre o sentido a imprimir ao acto
decisório, pois a sua opinião sobre o assunto já constava do que,
no mencionado requerimento, anteriormente dissera.

Contudo, é raro que o requerimento e a decisão não sejam mediados
por uma qualquer actividade administrativa, que pode ir da simples
proposta de solução até à recolha de provas e à investigação de factos.
Nestas derradeiras hipóteses, não há dúvida de que o procedimento
em questão acolheu uma actividade de tipo instrutório, sobre a qual
o interessado terá o direito de se pronunciar. Ao invés, quando a
actividade administrativa antecedente do acto final se resuma a uma
proposta facultativa da solução a dar ao pedido, de que o acto se
aproprie sem alterações nem acrescentos, não se detecta uma sig-
nificativa diferença em relação aos casos em que a decisão siga ime-
diatamente o requerimento, pelo que a consideração de tais propostas
como actos de «instrução» logo se revela como excessiva e forçada.

As noções de instrução e de decisão são, evidentemente, distintas,
destinando-se aquela a captar os dados de facto que servirão de base
à ponderação e à eleição inerentes ao acto de decidir. E, como vimos,
tanto pode suceder que a proposta antecedente do acto integre uma
actividade instrutória, devendo seguir-se-lhe o cumprimento do dis-
posto no art. 100.o, como pode ela limitar-se a constituir a «avant-
-garde» da decisão, não sendo então de cumprir esse artigo. Ora,
deve sublinhar-se que essa diferença de soluções depende de, entre
a proposta e o acto subsequente, se poder estabelecer, ou não, uma
integridade funcional. E é a este tipo de integridade, e não à estrutural,
que importa atender, pois o todo íntegro que um acto estruturalmente
forme com a proposta de que inteiramente se aproprie ainda não
invalida a possibilidade de esta conter elementos factuais com carácter
de novidade. Portanto, sempre que o parecer, informação ou proposta
careça de uma qualquer dimensão instrutória, ainda que no mais
lato sentido desta palavra, e se resuma a enunciar a solução que
o autor do acto poderia, por si só e sem mais, aplicar ao requerimento
em apreço, não é aceitável persistir-se na afirmação de que o acto
foi antecedido por uma actividade instrutória - sem o que, negli-
genciando-se a autêntica natureza da actividade preliminarmente rea-
lizada, estar-se-ia a qualificá-la como «instrução» só por ser onto-
logicamente distinta do acto decisório que se lhe seguiu.

No caso vertente, constata-se que a dedução do pedido de au-
torização da reversão suscitou a emergência de uma única informação
em que, exclusivamente por razões jurídicas que frontalmente re-
batiam uma posição já assumida pelos requerentes (a de que o seu
pedido de reversão «não tem prazo»), se propôs o indeferimento
da pretensão; ao que imediatamente se seguiu um lacónico parecer
de mera concordância e, logo após, o acto de indeferimento, aqui
recorrido, que inteiramente se apropriou do conteúdo daquela in-
formação. Nesta medida, o despacho impugnado não foi antecedido
por uma actividade de natureza instrutória, sobre cujos exercício e
resultados se exigisse a possibilidade de pronúncia dos ora recorrentes,
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pois a informação limitou-se a defender que um problema já colocado
pelos requerentes exigia uma solução oposta à por eles propugnada;
e, não tendo havido instrução, não havia que cumprir o estabelecido
no art. 100.o do CPA (cfr., v.g., os acórdãos do STA de 20/11/97,
rec. n.o 37.141, de 20/1/98, rec. n.o 34.426, e de 26/3/98, rec. n.o 42.324).

Deste modo, não se verifica o vício de forma em apreço, impro-
cedendo a conclusão 3.a da alegação dos recorrentes.

Vejamos agora se o acto, ao negar o pedido de autorização da
reversão por pretensa caducidade do respectivo direito, ofendeu o
disposto nos artigos 7.o do DL n.o 17.508, de 22/10/29, e 5.o da Lei
n.o 168/99, de 18/9 - denúncia que, embora pouco distintamente, consta
da conclusão 1.a da alegação de recurso.

Na óptica dos recorrentes, aquele artigo 7.o consistiria numa «lex
specialis» ainda em vigor para os casos de pedidos de reversão re-
sultantes de expropriações com carácter urgente; e, porque aquele
preceito não estabelecia quaisquer limites temporais para o exercício
da reversão, os recorrentes teriam formulado tempestiva e eficazmente
o seu pedido de autorização dela - ao invés do que o acto impugnado
decidiu.

Contudo, não têm razão. Importa começar por sublinhar que o
direito de reversão se rege pela lei vigente à data do respectivo exer-
cício - como é jurisprudência corrente de que, a título ilustrativo,
podemos citar os acórdãos deste STA de 3/2/2000, rec. n.o 43.635,
e de 29/2/2000, rec. n.o 37.531. Assim, e como o pedido de autorização
da reversão foi apresentado em Junho de 2000, podemos considerá-lo
sujeito à disciplina introduzida pela Lei n.o 168/99, de 18/9, que apro-
vou o Código das Expropriações actualmente em vigor. O art. 5.o,
n.o 4, al. a), deste diploma, aliás à semelhança do que paralelamente
já constava do DL n.o 438/91, de 9/11, dispõe que o direito de reversão
cessa quando tenham decorrido 20 anos sobre a data da adjudicação.
Este prazo de 20 anos corre independentemente do prazo de dois
anos durante o qual a Administração deve aplicar o bem expropriado
ao fim da expropriação (art. 5.o, n.o 1, al. a) e do prazo de três
anos de que o interessado dispõe para exercer o seu direito de reversão
(art. 5.o, n.o 5), justificando-se pelo facto de se dever presumir que,
vinte anos volvidos sobre o momento em que a expropriação se con-
sumou, quaisquer nexos que porventura subsistissem entre o expro-
priado e o bem de que fora titular se atenuaram a um tal ponto
que já não se justifica o seu atendimento através do instituto da re-
versão. Ora, no momento em que os aqui recorrentes dirigiram o
seu pedido à autoridade recorrida, já tinham passado mais de sessenta
anos sobre o acto de aquisição dos bens expropriados pela entidade
expropriante, pelo que o suposto direito de reversão não existia na
ordem jurídica.

As antecedentes considerações arredam completamente a tese dos
recorrentes segundo a qual, ao lado dos Códigos de Expropriações
que, nas últimas décadas, vêm disciplinando as expropriações por uti-
lidade pública, persistiria uma solução peculiar em sede de reversão
subsequente a expropriações urgentes, prevista no art. 7.o do DL n.o
17.058. Até porque, como o acto, «per relationem», afirmou, o art.
2.o, n.o 1, do DL n.o 46.027, de 13/11/64, pusera fim à eventual pre-
tensão de se vislumbrar a persistência de um direito de reversão pre-
térito, especificamente reportado a expropriações urgentes.

Por outro lado, as razões, que acima aduzimos, justificativas do
estabelecimento de um prazo de vinte anos para a cessação do direito
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de reversão, aplicam-se a todas as espécies de expropriações, pelo
que não faria sentido reportar esse prazo exclusivamente aos casos
em que tivesse sido praticado um acto de adjudicação dos bens, re-
cusando-se a sua aplicação sempre que a expropriação tivesse sido
amigável. Frisemos que aquele prazo de vinte anos tem a sua «ratio»
no distanciamento que qualquer expropriação provoca, e que o tempo
torna progressivo, entre o expropriado e o bem que esteja em causa;
daí que o termo «adjudicação», inserto no art. 5.o, n.o 4, al. a), do
Código das Expropriações, deva ser tomado num sentido genérico,
significando o acto jurídico que definitivamente provoque o ingresso
do bem expropriado na esfera da entidade expropriante. Sendo assim,
a circunstância de o procedimento expropriativo a que se referem
os autos ter carecido do acto que tecnicamente se designa por «ad-
judicação» não impede que nele se demarque um «terminus a quo»
donde tal prazo de vinte anos se possa contar.

Deste modo, o acto impugnado não enferma do vício de violação
de lei, por ofensa dos artigos 7.o do DL n.o 17.508, de 22/10/29, e
5.o do actual Código das Expropriações, que os recorrentes lhe im-
putam. Pelo que se torna agora certa a completa improcedência da
1.a conclusão da alegação de recurso.

Passemos à conclusão 2.a - a última que falta apreciar. Nesta sede,
os recorrentes sustentam que o despacho «sub judicio» ofendeu os
princípios da proporcionalidade, da justiça e da boa fé, consagrados
nos artigos 5.o, 6.o e 6.oA do CPA. Contudo, tendo nós já constatado
que o pedido de reversão tinha de ser forçosamente indeferido, à
luz do que imperativamente estabelece o art. 5.o, n.o 4, al. a), do
Código das Expropriações, dúvidas não pode haver de que o acto
exerceu, neste domínio, poderes estritamente vinculados. Ora, sempre
que a Administração use poderes desse tipo, não se lhe pode imputar
a violação dos princípios ordenadores da actividade administrativa,
já que eles só regem, particularizando as condutas, nos momentos
em que a actuação administrativa seja discricionária. Portanto, a cir-
cunstância de o acto de indeferimento se ter baseado no uso de poderes
vinculados exclui a possibilidade de ele haver então ofendido os prin-
cípios que os recorrentes reputam de violados - o que imediatamente
determina a improcedência da conclusão 2.a

Nestes termos, acordam em negar provimento ao presente recurso
contencioso.

Custas pelos recorrentes:
Taxa de justiça: 100.000$00. Procuradoria: 50.000$00.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Madeira dos Santos — (rela-
tor) — Isabel Jovita — Simões de Oliveira.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso. Falta de citação de recorrido particular.
Nulidade.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Integra nulidade principal a falta de citação de recorrido
particular, pedida pelo recorrente na petição de recurso.

II — O princípio do contraditório impede o tribunal de resolver
o conflito de interesses sem o chamamento ao processo
das partes interessadas para nele deduzirem oposição,
e bem assim de decidir questões de facto ou de direito
sem dar oportunidade às partes de sobre elas se pro-
nunciarem (art. 3.o do CPC e arts. 36.o, n.o 1, al. b),
40.o, n.o 1, al. b) e 49.o da LPTA).

III — Tais disposições e princípios não são afastados mesmo
que se trate de decretar a extinção da instância por inu-
tilidade da lide, em especial se o motivo gerador dessa
inutilidade for facto relativo à esfera jurídica do con-
tra-interessado cuja citação se omitiu.

Recurso no 47.287. Recorrentes: José Henriques Dias Alves e outros.
Recorrido: Conselho de Administração do Instituto das Comuni-
cações de Portugal. Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secçãp de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I

JOSÉ HENRIQUE DIAS ALVES e outros recorrem da sentença
do TAC de Lisboa que julgou extinta a instância por inutilidade su-
perveniente da lide, no recurso contencioso que haviam interposto
da deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Co-
municações de Portugal, de 11.3.99, que autorizou o funcionamento
da estação radioeléctrica de base de serviço móvel terrestre na co-
bertura de um edifício contíguo ao dos recorrentes, através de con-
cessão à Optimus Telecomunicações, SA (licença n.o 221155, válida
até Julho de 2003).

Fundamento da sentença foi o facto de a empresa beneficiária
ter desactivado a antena e pedido o cancelamento da licença, o que
foi feito, pondo assim termo aos efeitos lesivos do acto recorrido
e retirando, por conseguinte, qualquer efeito útil ao recurso interposto.

Nas suas alegações, os recorrentes discordam deste entendimento,
enquanto o Instituto recorrido, que contra-alegou, pugna pela ma-
nutenção da sentença.

No seu visto, o Ministério Público veio, porém, arguir a nulidade
resultante da falta de citação da recorrida particular Optimus, Te-
lecomunicações, SA, que fora pedida na petição de recurso. Em con-
formidade com a al. a) do art. 195.o do CPC, e uma vez que o acto
foi «completamente omitido», sendo nulo o processo a partir da res-
posta da entidade recorrida.

As partes foram notificadas para se pronunciarem sobre tal questão,
e vieram dizer.

a) Os recorrentes, que partilhavam o entendimento do M. Público;
b)A entidade recorrida, que a Optimus tinha já perdido a legi-

timidade passiva à data da resposta da entidade recorrida, pois pedira
o cancelamento da licença, deixando, pois, de ser prejudicada com
o provimento do recurso; por outro lado, a detectada omissão não
produziu nulidade, pois não teve influência na decisão da causa, já
que, mesmo que a referida empresa tivesse sido citada e intervindo
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no processo, sempre o tribunal recorrido julgaria extinta a instância,
em face da provada perda do objecto do recurso.

O processo recebeu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

É um facto que, na petição de recurso - artigo 52 - os recorrentes
identificaram como contra-interessada a empresa Optimus, Teleco-
municações, S.A., e requereram a respectiva citação (fls. 16).

É também verdade que a mesma empresa não chegou a ser citada,
tendo sido proferida sentença foral decretando a extinção da instância
sem o seu chamamento ao processo.

Esse chamamento era, todavia, indispensável face à lei de processo
e aos princípios que a enformam. O princípio do contraditório, es-
pelhado no art. 3.o do CPC, impede o tribunal de «resolver o conflito
de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja
pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada para
deduzir oposição», devendo o juiz «observar e fazer cumprir, ao longo
de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito,
salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito
ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes
tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem» (n.os 1
e 3).

No contencioso administrativo, a lei assegurou a chamada ao pro-
cesso dos «interessados a quem o provimento do recurso possa di-
rectamente prejudicar» - fórmula constante do art. 36.o, n.o 1, al. b)
e repetida no art. 40.o, n.o 1, al. b). A citação destes recorridos é
regulada no art. 49.o

Não colhe o argumento de que essa citação se tornou dispensável
em virtude de o interessado ter pedido, e obtido, o cancelamento
da licença que o acto lhe concedeu, retirando-lhe, desse modo, a
legitimidade passiva. O próprio estabelecimento, pelo tribunal, desses
factos implica, como diz a lei de processo, a audiência dele. Por outro
lado, a decisão, de jure, acerca da perda dessa legitimidade, desfa-
vorável como é a quem tinha interesse em opor-se ao pedido formulado
perante o tribunal, também não pode ser tomada sem dar ao mesmo
interessado a oportunidade de se pronunciar.

De igual modo, não pode alegar-se que mesmo que a recorrida
tivesse sido citada sempre o tribunal teria proferido a mesma decisão
de julgar a instância extinta por inutilidade da lide. Ao dizer-se isso
está-se a exprimir uma simples conjectura, sem apoio na realidade
concreta, e a ignorar o valor intrínseco da garantia do contraditório.
Acresce que os factos em que a sentença recorrida se fundamentou
- a desactivação da antena e o cancelamento da licença - eram di-
rectamente respeitantes à esfera jurídica do contra-interessado.

Há falta de citação «quando o acto tenha sido completamente omi-
tido» - art. 195.o, al. a), do CPC. O processado é nulo depois da
resposta da entidade recorrida (arts. 194.o do CPC e 49.o da LPTA).

A nulidade é de conhecimento oficioso e pode ser arguida em
qualquer estado do processo (arts. 202.o e 204.o, n.o 2, do CPC).
Nada obsta a que esse momento ocorra em fase de recurso juris-
dicional, pois o que a lei quis prever é que se possa conhecer da
nulidade até se esgotar o poder jurisdicional dos tribunais chamados
a decidir o pleito (cf. Ac. do STA de 3.12.91, proc.o n.o 26.700, em
Apêndices ao D.R, p. 6865).
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Nestes termos, acordam em julgar procedente a arguição do Mi-
nistério Público, e anular todo o processado após a resposta da en-
tidade recorrida, incluindo a sentença.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Simões de Oliveira (relator) —
Madeira dos Santos — Abel Atanásio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Princípio do aproveitamento do acto administrativo. Revoga-
bilidade de actos inválidos. Poder discricionário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O princípio do aproveitamento dos actos administrativos,
negando efeitos invalidantes de vício detectado no acto
recorrido, só poderá relevar no âmbito de actividade vin-
culada da Administração e apenas quando for possível
afirmar, com inteira segurança, que o novo acto a praticar
pela Administração em execução do julgado anulatório
só poderá ter um conteúdo decisório idêntico ao do acto
anulado.

II — Tal não sucede quando o acto impugnado revogou acto
anterior ilegal, por erro sobre os pressupostos de facto,
na medida em que a decisão de revogação de actos in-
válidos, nos termos do art.o 141.o do CPA, se situa no
domínio da actividade discricionária da Administração.

Recurso no 47.433. Recorrente: Sá Pacheco-Sociedade de Construções
Imobiliárias, Ld.a. Recorrida: Câmara Municipal de Ovar e outros.
Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Abel Atanásio.

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

SÁ PACHECO — SOC. DE CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS,
Ld.a, com os demais sinais constantes dos autos, recorre jurisdicio-
nalmente da sentença do TAC de Coimbra que negou provimento
ao recurso contencioso interposto da deliberação da Câmara Mu-
nicipal de Ovar, de 6.7.95, que lhe cassou o alvará de construção
n.o 491 /95, determinando a imediata suspensão da obra e do despacho
do respectivo Presidente, de 27.7.95, que determinou o embargo da
mesma.

Culminou a sua alegação, formulando as seguintes conclusões:
1.a Tendo o tribunal a quo dado como assente que o acto revogado,

que concedeu o alvará, não consubstancia nenhum vício, certo é que
tal acto não pode deixar de considerar-se válido, com todas as legais
consequências daí decorrentes;

2.a Sendo, por isso, despiciendo que, posteriormente, em novo exer-
cício de raciocínio, se venha a considerá-lo inválido para justificar
a aplicação do princípio do aproveitamento do acto administrativo;
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3.a O acto revogado não enferma de nenhum vício, pois que, como
pode constatar-se, pela leitura dos documentos juntos aos autos, nem
o acto revogado despacho do Sr. Vereador de 24.04.95 - nem nenhum
dos outros dois despachos o de 13.01.95 e o de 11.04.95 - do mesmo
Vereador se fundamentaram em pareceres dos Serviços Técnicos, cuja
elaboração, alguma vez tenha tido por base o teor da sentença do
Tribunal de Ovar;

4.a A escritura de doação (partilha) é que contém declaração ex-
pressa dos segundo (Domitília Marques) e sétimo (Hortêncio Mar-
ques) outorgantes a autorizarem o sexto (José Marques) outorgante
a construir uma parede contígua aos prédios das verbas números um
e seis, independentemente das janelas e portas existentes;

5.a Tal declaração traduz-se inequivocamente na renúncia a even-
tuais servidões prediais, cuja existência legal pudesse vir a ser le-
gitimada aquando da separação efectiva do domínio dos três prédios;

6.a Não é exacto que, com a edificação que à recorrente pretende
levar a cabo, seja afectada a iluminação e arejamento dos vãos de
compartimentos da habitação (um quarto e uma sala) dos recorridos,
uma vez que, como ressalta das fotografias de fls. 15, 76 e 415, o
prédio (cujos proprietários actuais são representados pelo recorrido
Cândido Campos) continua a dispor de janelas, nas fachadas anterior
e posterior, que permitem a entrada normal de luz e ar naqueles
compartimentos;

7.a O acto revogado não violou o estatuído no art.o 73.o do RGEU,
pois que, para além dos recorridos particulares terem renunciado
a eventuais servidões de luz e ar, sucede que a construção que a
recorrente pretende realizar, e foi licenciada, é de um edifício de
habitações multifamiliares em banda contínua, na Av. 29 de Março,
da cidade de Esmoriz;

8.a É, justamente, este tipo de construção que se encontra planeado
para a zona e constitui, por isso, a ocupação predominante nas frentes
edificáveis do centro de Esmoriz, nomeadamente na Av. 29 de Março,
onde se localizam os prédios da recorrente e dos recorridos, par-
ticulares;

9.a É consabido que a construção multifamiliar em banda contínua
no centro de Esmoriz (tal como noutros centros urbanos de qualquer
cidade) impõe necessariamente o encosto das fachadas laterais de
uns edifícios aos outros em conformidade com o respectivo licen-
ciamento camarário;

10.a Admitindo-se, por mera hipótese, que o acto revogado enferma
de uma qualquer invalidade, designadamente por infracção do dis-
posto no art.o 73.o do RGEU, não seria legítimo ao Mm.a Juiz a
quo; no caso vertente, valer-se da aplicação do princípio do apro-
veitamento do acto administrativo;

11.a A recorrente conhecia bem a zona de construção onde se si-
tuavam os prédios em causa e sabia que, desde há muito, as frentes
edificáveis naquela zona se encontravam ocupadas com edifícios de
habitação multifamiliar em banda contínua;

12.a Tendo, inclusivamente, conhecimento doutras construções na
mesma zona, umas há muito acabadas e outras ainda em curso, que
haviam sido então licenciadas pela autoridade recorrida nas mesmas
condições da recorrente, não havendo, assim, lugar à aplicação do
art.o 73.o do RGEU;

13.a Foi, por isso, com naturais e legítimas expectativas e trans-
parência, que a recorrente negociou a compra do prédio com José
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Marques da Costa Aleixo, dado que os irmãos deste haviam declarado,
na escritura de doação (partilha), autorizar a construção de uma pa-
rede contígua aos seus prédios, independentemente das janelas
existentes;

14.a A recorrente nunca prestou, em parte alguma do processo
de licenciamento, declarações ou informações desconformes com a,
realidade, designadamente não deu um conteúdo, alcance e efeitos
à sentença do Tribunal de Ovar;

15.a Limitou-se unicamente a apresentar o requerimento de fls.
46, no qual era solicitado o seguimento do processo em causa, dado
a reclamação apresentada pelo confrontante Hortêncio Aleixo ter
sido considerada improcedente pelo Tribunal Judicial de Ovar, con-
forme documentação. que anexa». Tão simples quanto isto;

16.aA recorrente sempre usou de lealdade, objectividade e trans-
parência, segundo os ditames da boa fé, e sempre desconheceu a
pretensa ilegalidade, tendo, assim, fundadas razões para confiar no
acto administrativo (revogado);

17.a Daí que, tomando em conta todas as circunstâncias atinentes
à conduta e conhecimento da recorrente neste processo, na valoração
dos princípios da protecção da confiança do cidadão na manutenção
do acto e o da submissão da administração à lei, deva, no caso sub
judice, e em abono da verdade e da justiça, dar-se prevalência ao
primeiro e, em consequência, afastar-se, decididamente, a aplicação
do princípio do aproveitamento do acto administrativo.

Contra-alegaram as entidades recorridas, pugnando no sentido do
improvimento do recurso.

O Exm.o Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido de que o recurso merece provimento.

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

facto:
1. Por escritura pública, Arminda Alves Marques fez doação dos

seus bens a seus filhos - cfr. doc. que constitui doc. n.o 1, junto com
a P.I. e, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;

2. Por escritura pública, José Marques da Costa Aleixo e mulher
venderam um dos prédios doados à firma Sá-Pacheco - cfr. doc. n.o 2,
junto com a P.I. cujo conteúdo aqui se dá como reproduzido);

3. Por escritura pública, Domitília Marques da Costa Aleixo e ma-
rido transmitiram a propriedade de outro dos prédios doados aos
filhos de Maria Arminda Marques da Costa Aleixo - cfr. cfr. doc.
n.o 3, junto com a P.I. cujo conteúdo aqui se dá como reproduzido;

4. A firma Sá-Pacheco decidiu demolir o prédio comprado a José
Marques da Costa Aleixo e construir um novo edifício, projecto que
submeteu à aprovação da Câmara Municipal de Ovar e que ficou
a constar do Processo n.o 2.179/91 junto com o PA e cujo conteúdo
aqui se dá por reproduzido;

5. Após alterações, o projecto foi aprovado por despacho de
13-01-95 do Vereador Augusto Rodrigues - cfr. doc. n.o 14, junto
com a PI cujo conteúdo aqui se dá como reproduzido;

6. E o pedido de licenciamento veio a ser deferido por despacho
de 11-04-95 proferido pelo mesmo Vereador - cfr. docs. n.o 11 e
12, juntos com a PI cujo conteúdo aqui se dá como reproduzido;

7. Na sequência do licenciamento e, após despacho do supra-re-
ferido Vereador, proferido em 24-04-95, veio a ser emitido na mesma
data, o respectivo alvará de licença de construção n.o 491/95 - cfr.
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docs. n.o 9 e 10, juntos com a P.1. cujo conteúdo aqui se dá como
reproduzido;

8. Em 06-07-95, a Câmara Municipal de Ovar deliberou por una-
nimidade, revogar o despacho do Sr. Vereador de 24-04-95 que con-
cedeu o alvará n.o 491/95 e, consequentemente, cassar o respectivo
alvará, devendo a obra ser imediatamente suspensa, tendo a decisão
sido baseada na informação técnica/parecer do Sr. Director do De-
partamento Administrativo - cfr. docs. n.o 4 e 5, juntos com a PI
cujo conteúdo aqui se dá como reproduzido;

9. Nesta decisão diz-se que não deveria ter sido emitida a licença
de construção, porque a decisão que a concedeu teve em vista a
sentença proferida pelo Tribunal de Ovar, que julgou inexistente a
servidão de vistas reclamada por Hortênsio Aleixo, mas a sentença
também não se deu razão à firma Sá Pacheco, pelo que, houve um
erro nos pressupostos;

10. E, em 27-07-95, o Presidente da Câmara, por despacho desta
data, decidiu que: «mostrando-se assegurada a estabilidade dos edi-
fícios confrontados e face à reclamação de Cândido Mamede da Costa
Campos e à continuação indevida da obra, procedo de imediato ao
embargo da mesma cfr. doc. n.o 22, junto com a PI cujo conteúdo
aqui se dá como reproduzido;

11. Dá-se por reproduzido o teor da sentença proferida pelo Tri-
bunal Judicial da Comarca de Ovar - cfr. teor do doc. n.o 17 junto
com a PI.

12. O prédio que a recorrente pretende edificar tapa 5 janelas
de uma habitação existente a Sul, cujos proprietários actuais são re-
presentados pelo recorrido particular Cândido Campos, janelas estas
que visam iluminar vãos de compartimentos de habitação (quarto
e sala) - cfr. Fotografias de fls. 15, 76 e 415 e docs. de fls. 16 e
77 do PA junto aos presentes autos.

O Direito
No recurso contencioso em causa vinham impugnados a deliberação

da Câmara Municipal de Ovar, de 6/7/95, que revogou o despacho
do Vereador Augusto Rodrigues, de 24/4/95, que concedeu o alvará
de licença de construção n.o 491/95 à recorrente SÁ PACHECO e,
consequentemente, cassar o respectivo alvará, devendo a obra ser
imediatamente suspensa, e o despacho do Presidente da mesma Câ-
mara, de 27/7/95, que ordenou o embargo da obra a que se referia
o aludido alvará.

A sentença que é objecto do presente recurso jurisdicional, depois
de considerar que a deliberação impugnada enferma do vício de vio-
lação de lei, por erro nos pressupostos, vício que abrange o despacho
também impugnado, por ser consequente daquele, fazendo apelo ao
princípio do aproveitamento dos actos administrativos, negou pro-
vimento ao recurso, considerando «estarmos perante uma actividade
vinculada», dado o teor do art.o 73.o do RGEU que o despacho de
licenciamento proferido pelo Sr. Vereador viola.

Conforme resulta da sentença recorrida, o acto impugnado enferma
de erro nos pressupostos, ao revogar anterior acto de licenciamento
e consequente emissão de alvará teve por base a ilegalidade desse
acto, por erro sobre os pressupostos, «designadamente os apontados
pela recorrida, ou seja, que tivesse sido o teor da sentença proferida
pelo Tribunal Judicial de Ovar que tivesse vindo «desencalhar» todo
o processo de licenciamento e dado origem à concessão do alvará».
Isto, porque, na verdade, a referida decisão judicial, junta a fls 52
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e sgs. dos autos, ao invés do que foi pressuposto pelo referido acto
de licenciamento e de concessão do alvará de construção, não resolveu
a questão da servidão de vistas que estava na base do «encalhamento»
do processo de licenciamento.

Dispõe o art 73.o do RGEU que «as janelas dos compartimentos
das habitações deverão ser sempre dispostas de forma que o seu afas-
tamento de qualquer muro ou fachada fronteiros, medido perpen-
dicularmente ao plano da janela e atendendo ao disposto no art.o
75.o, não seja inferior a metade da altura desse muro ou fachada
acima do nível do pavimento do compartimento, com o mínimo de
3 metros. Além disso não deverá haver a um e outro lado do eixo
vertical da janela qualquer obstáculo à iluminação a distância inferior
a 2m, devendo garantir-se em toda esta largura, o afastamento mínimo
de 3m acima fixado”.

Como o despacho de licenciamento viola este dispositivo, tratan-
do-se de actividade vinculada, «deveria ter havido indeferimento do
pedido de licenciamento».

Daí que a sentença recorrida, não obstante a ilegalidade do acto
revogatório, «negou provimento aos recursos, mantendo-se os actos
recorridos».

Na verdade, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem, por
vezes, recusado o efeito invalidante a vícios constatados no acto re-
corrido, com base no princípio do aproveitamento dos actos admi-
nistrativos, mas apenas em relação a actos praticados no exercício
de poderes vinculados e quando se possa afirmar, com inteira se-
gurança, que o novo acto a praticar pela Administração em execução
do julgado anulatório teria forçosamente conteúdo decisório idêntico
ao acto anulando - cfr. acs. de 15.10.99, rec. 21488 (Pleno), de 18.05.00,
rec. 45965, de 21.06.00, rec. 46102, e de 8.11, 01, rec. 46660.

Mas, na presente situação, ao invés do que erradamente entendeu
a sentença recorrida, os apontados requisitos relativos à relevância
do apontado princípio colocam-se relativamente ao acto impugnado,
ou seja, o acto revogatório e do consequente despacho do Presidente
da Câmara que ordenou o embargo da obra São esses os actos con-
tenciosamente impugnados e não o acto revogado.

Ora, como é sabido, a Administração não está obrigada a revogar
actos ilegais, podendo ou não fazê-lo, de acordo com critérios de
oportunidade, nos termos do art.o 141.o do CPA. Ou seja, embora
sejam vinculados os fundamentos em que assentou a revogação, a
revogação em si mesma insere-se no âmbito da actividade discricio-
nária da Administração. Na situação sub judice o Exm.o Juiz a quo
substituiu os fundamentos (ilegais) invocados pela autoridade recor-
rida para sustentar a revogação por outro tipo de ilegalidade com-
pletamente diferente. Isto é, substituiu a ilegalidade especificamente
invocada no acto impugnado por outro tipo de ilegalidade diversa,
sendo manifesto que não o pode fazer sob pena de estar a praticar
administração activa.

Em suma: porque estamos no domínio de actividade discricionária,
nada nos permite assegurar que, na situação em causa, em execução
de julgado de decisão anulatória do acto revogatório, a Administração
persista nos seus intentos, proferindo novo acto com idêntico conteúdo
decisório, bem podendo optar pela manutenção na ordem jurídica
do acto primário de concessão do alvará que fora ilegalmente
revogado.

Pelo exposto, há que concluir que não tem aplicação in casu o
princípio do aproveitamento dos actos administrativos, pelo que sendo
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o impugnado acto revogatório ilegal, por erro sobre os pressupostos,
como se considerou na sentença recorrida, há que extrair as ilações
correspondentes.

Nesta conformidade, acordam em conceder provimento ao recurso
jurisdicional, revogando a sentença recorrida e conceder provimento
ao recurso contencioso, anulando o acto impugnado.

Custas pelos recorridos particulares, apenas no TAC, com taxa de
justiça de 20.000$00 e procuradoria de 10.000$00, para cada um deles.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Abel Atanásio (relator) — An-
tónio Samagaio — Simões de Oliveira.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Tribunal competente. Acto do membro do Governo relativo
ao funcionalismo público.

Doutrina que dimana da decisão:

O Tribunal Central Administrativos é o competente, em razão
da hierarquia, para conhecer do despacho do Ministro dos
Negócios Estrangeiros que aplicou a pena de aposentação
compulsiva ao vice-cônsul da Embaixada de Portugal em
Rabat.

Recurso n.o 47.535 em que é recorrente Fernão Quintanilha e Men-
donça dos Santos, e recorrido Ministro dos Negócios Estrangeiros,
de que foi Relatora a Exma. Sr.a Consa. Dra. Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Ferrão Quintanilha e Mendonça dos Santos, vice-cônsul da Em-
baixada de Portugal em Rabat, veio interpor recurso contencioso do
despacho de 25-1-2001 do Ministro dos Negócios Estrangeiros que,
na sequência de processo disciplinar, lhe aplicou a pena de aposen-
tação compulsiva.

Suscitada a questão da incompetência deste STA em razão da hie-
rarquia para conhecer do presente recurso, o recorrente nada veio
dizer.

Nos termos do disposto na al. b) do arto40o do ETAF, na redacção
dada pelo DL 229/96, de 29/11, é o Tribunal Central Administrativo
o competente para conhecer dos recursos interpostos dos actos dos
membros do Governo relativos ao funcionalismo público, sendo que
de acordo com o disposto no arto 104o do ETAF se entende por
actos relativos ao funcionalismo público os que têm por objecto a
definição de uma situação decorrente duma relação jurídica de em-
prego público.

Estando em causa a aplicação de uma pena disciplinar típica da
função pública (aposentação compulsiva) a um vice-cônsul da Em-
baixada de Portugal em Rabat, certo é estar-se perante um acto da-
quela natureza.
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Pelo exposto, e uma vez que o recurso foi interposto em 3 de
Abril do ano em curso, não é ao Supremo Tribunal Administrativo
mas sim ao Tribunal Central Administrativo que compete conhecer
do presente recurso - arto. 26o no 1.al. b) do E.T.A.F..

Termos em que se declara a incompetência do Supremo Tribunal
Administrativo para conhecer do recurso.

Custas pelo Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00
e a procuradoria em 10.000$00.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Isabel Jovita (relatora). — Pam-
plona de Oliveira. — António Samagaio.

Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Contencioso eleitoral. Eleição para a Comissão Executiva Ins-
taladora de Escola de Ensino Básico.

Doutrina que dimana da decisão:

Insere-se no processo eleitoral relativo à eleição da Comissão
Executiva Instaladora da Escola E B 1+2+3 de Vila Cova
- Barcelos, enquadrando-se o conceito legal de contencioso
eleitoral previsto na al. i) do arto 51o do ETAF, o despacho
do Secretário de Estado da Administração Educativa que
negou provimento ao recurso hierárquico interposto do acto
do Director Regional de Educação do Norte que determinou
a anulação da eleição para a referida Comissão Executiva.

Recurso n.o 47.949 em que são recorrentes Maria Armandina Miranda
Vila-Chã e outros e recorrido Secretário de Estado da Adminis-
tração Educativa, de que foi Relatora a Exm.a Sr.a Juiza Cons.a
Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

MARIA ARMANDINA MIRANDA VILA-CHÃ, MARIA CON-
CEIÇÃO SANTOS VASCONCELOS GUISASOLA E MARIA MA-
NUELA CIBRÃO COUTINHO LEITÃO, identificadas nos autos,
recorrem do Acórdão do Tribunal Central Administrativo que de-
clarou aquele Tribunal incompetente para conhecer do recurso con-
tencioso do despacho de 28.2.2000 do SECRETÁRIO DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA que negou provimento ao
recurso hierárquico por sua vez interposto do despacho de 20.7.99
do Director Regional de Educação do Norte que determinou a anu-
lação da eleição da Comissão Executiva da Escola E.B. 1, 2, 3 de
Vila Cova - Barcelos.

Nas suas alegações formulou as seguintes conclusões:
«1 - O presente recurso não é de contencioso eleitoral.
2 - Os recursos contenciosos não podem ser feitos dos actos ad-

ministrativos definitivos e executórios; ora, um acto de um presidente
de um CE não é definitivo nem executório e por isso mesmo ir-
recorrível contenciosamente.
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3 - O contencioso eleitoral previsto na LPTA está previsto para
pessoas colectivas da administração pública; ora, a escola é um serviço
desconcentrado, dependendo das Direcções Regionais e do Governo.

4 - Dos actos dos membros do Governo só cabe recurso contencioso
para os Tribunais Centrais Administrativos.

5 - Daí que o TAC do Porto não é competente para apreciar o
presente processo.

6 - A decisão jurisdicional ora e aqui recorrida, ao decidir pela
incompetência do TCA, configura-se como desconforme à lei e à
justiça, tendo violado as normas do artigo 40o do ETAF, artigo 10-A
da LPTA, artigo 25o da LAPTA.»

Não houve contra-alegações.
O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido

do improvimento do recurso, defendendo o enquadramento do acto
contenciosamente impugnado no conceito legal de contencioso elei-
toral para o efeito do disposto nos arts. 51o e segs. da LPTA e 51o,
no 1, alínea i) do ETAF e concluindo no sentido de caber aos TAC
a competência para dele conhecer e não ao TC A.

Sem vistos, vêm os autos à conferência.
A questão a decidir é tão-só a de saber se o recurso contencioso

interposto pela recorrente se insere ou não no conceito de contencioso
eleitoral previsto no arto 51o no 1, al. i), do ETAF.

Trata-se da eleição para a Comissão Executiva Instaladora da Escola
EB 1, 2, 3 de Vila Cova a que concorreram duas listas, tendo o
respectivo processo eleitoral sido impugnado pela lista B que requereu
a anulação dos votos obtidos pela lista vencedora - a lista A - com
o fundamento em que esta lista não cumpria os requisitos previstos
no no 3 do arto 16o do RAAG, por a docente do 1 o ciclo do QDV
Maria da Conceição Santos Vasconcelos Guisasola, porque obtivera
colocação na escola ao abrigo do despacho no 105/97, para prestar
apoios educativos aos alunos do 2o ciclo com necessidades educativas
especiais, não cumpria os requisitos de representatividade legalmente
exigidos.

A impugnação obteve êxito, tendo o Director Regional de Educação
do Norte entendido não reunir a lista A as condições de constituição
e de candidatura legalmente exigidas e, consequentemente, deter-
minado a anulação da eleição, acto de que as ora recorrentes, que
compunham a lista A - interpuseram recurso hierárquico decidido
pelo despacho do Secretário de Estado da Administração Educativa,
de 28.2.2000, que lhe negou provimento, mantendo o acto do Director
Regional, despacho que as recorrentes impugnaram contenciosamente
junto do TCA, o qual pelo acórdão recorrido se declarou incompetente
para conhecer do recurso.

Entendem as recorrentes que o acórdão recorrido, ao assim en-
tender, incorreu em erro de aplicação e interpretação do direito por-
que a questão sub judice não é de contencioso eleitoral antes dizendo
respeito à capacidade ou requisitos indispensáveis para que deter-
minados funcionários públicos possam vir a ser designados para o
órgão de gestão da referida Escola sendo que o que está aqui em
questão não é o acto eleitoral mas sim acto administrativo definitivo
e executório de um membro do Governo que denega o direito de
acesso ao cargo a determinados funcionários concretos e individua-
lizados, competindo ao TCA, nos termos da al. b) do arto 4o do
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ETAF conhecer do respectivo recurso contencioso e não sendo pos-
sível ao TAC conhecer de um acto de um membro do Governo.
Para além de que o órgão a que respeita a eleição não pode praticar
actos contenciosamente recorríveis e que a Escola não é uma pessoa
colectiva mas um serviço desconcentrado do Estado.

As recorrentes não têm razão.
Nos termos do arto 51o no 1 al. i) do ETAF, na redacção do Dec.Lei

no 229/96, de 29/9, compete aos tribunais administrativos de círculo
conhecer do contencioso eleitoral relativo a órgãos de pessoas co-
lectivas públicas para que não seja competente outro tribunal. En-
tendeu o legislador atribuir aos tribunais administrativos de círculo
a competência para a resolução de todos os litígios que contendam
com os processos eleitorais relativos a órgãos de pessoas colectivas
que não sejam de direito privado e para os quais a lei não atribua
competência a outro tribunal (como é o caso da competência atribuida
ao Tribunal Constitucional - art. 8o al. d), 101 o e 102o n.o 1, todos
da Lei no 28/82, de 15/11).

Como bem refere o Exmo Magistrado do MoPo e tem sido ju-
risprudência pacífica deste STA de que são exemplo os acórdãos ci-
tados no parecer daquele Exmo Magistrado, o contencioso eleitoral
abrange toda e qualquer questão que contenda com a tramitação
do processo eleitoral, processo que envolve todos os actos que o in-
tegram até ser proferido o acto homologatório da eleição realizada.

O que as recorrentes impugnaram no TCA não pode deixar de
ser qualificado como um acto relativo ao contencioso eleitoral.

O que está em causa, ao contrário do que as recorrentes pretendem
fazer valer, é um acto eleitoral e não o direito ao provimento de
um funcionário num cargo.

Na verdade, as recorrentes insurgem-se contra a anulação da eleição
para a Comissão Executiva Instaladora da Escola EB 1, 2, 3, de Vila
Cova, cujo processo eleitoral vem regulado no RAAG, aprovado pelo
Dec.Lei no 115-A/98, de 4 de Maio, visando a referida eleição garantir
a representação dos docentes em exercício de funções no 1 o ciclo
do ensino básico na direcção executiva.

O despacho contenciosamente recorrido que apreciou o recurso
hierárquico do acto que determinou a anulação do acto eleitoral,
e a manteve, obstou à homologação de tal acto, inserindo-se cla-
ramente no processo eleitoral em questão e integrando-o.

A Escola EB, 1,2,3 de Vila Cova, embora tenha autonomia ad-
ministrativa e financeira, não é, ela própria, uma pessoa colectiva.
No entanto, os seus órgãos são órgãos da pessoa colectiva pública
“Estado” pelo que lhe é aplicável a referida alínea i) do arto 51 o

do ETAF.
Assim sendo, não merece censura o acórdão recorrido, ao decidir

pela incompetência do TCA, improcedendo todas as conclusões da
alegação das recorrentes.

Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pelas recorrentes, fixando-se a taxa de justiça e a procu-

radoria, respectivamente, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Pam-
plona de Oliveira — António Samagaio.
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Acórdão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Ónus de alegação de factos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O decretamento da suspensão da eficácia de acto ad-
ministrativo depende da verificação cumulativa dos re-
quisitos previstos no n.1 do artigo 76 da LPTA.

II — Para preenchimento do requisito previsto na alínea a)
do citado preceito, cabe ao requerente o ónus de expor
ao tribunal os factos dos quais decorrerá, com proba-
bilidade séria, a ocorrência de prejuízos de difícil re-
paração.

III — Tal ónus não se mostra cumprido quando o tribunal
conclui pela não ocorrência dos factos invocados como
fundamento do pedido.

IV — O tribunal não pode oficiosamente traçar conjecturas obre
a verificação de danos não individualizados no pedido
que lhe é dirigido.

Recurso n.o 47.983-A. Recorrente: Duarte José Borges Coutinho Es-
pírito Santo Silva. Recorridos: Ministro da Agricultura, Desenvol-
vimento Rural e das Pescas e outros. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Pamplona de Oliveira.

Acordam em conferência na 3.a Subsecção de Contencioso Ad-
ministrativo.

Duarte José Borges Coutinho Espírito Santo Silva requer, nos ter-
mos do artigo 77 n.o 1 alínea a) da Lei de Processo nos Tribunais
Administrativos (LPTA), a suspensão de eficácia do despacho de
28MAI2001 do Ministro da Agricultura do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, publicado na Portaria 688/2001 de 06JUL.

Alega que é o proprietário do prédio rústico denominado Herdade
de Santo Isidro e Corte Condessa, sito na Freguesia de Quintos, Con-
celho de Beja, sendo o beneficiário dos direitos conferidos pela Por-
taria 667/M9/93 de 14JUL que determinou a sujeição do prédio ao
regime cinegético, aliás já anteriormente conferido pela Porta-
ria 615Z3/91 de 08JUL.

O despacho cuja eficácia o Requerente quer ver suspensa veio,
porém, declarar nula a referida Portaria 667/M9/93 de 14JUL em
virtude de se tratar de um acto consequente do despacho de 21 DEZ92
do Ministro da Agricultura e Pescas, acto entretanto anulado por
acórdão de 16FEV98 deste Supremo Tribunal.

Contesta todavia o Requerente que a Portaria ora declarada nula
seja acto consequente do despacho anulado e daí parte para uma
série de considerações tendentes a demonstrar a ilegalidade do acto
agora em causa.

Acrescenta que desde 1991 mantém no prédio objecto do despacho,
para além da exploração “silvo-pastoril”, uma exploração cinegética
de perdizes, lebres, javalis e aves de arribação, na qual efectuou “avul-
tados investimentos”. Assim, prossegue, decorridos 10 anos sobre o
seu início, o couto de caça atingiu o seu equilíbrio ”com garantia
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de sobrevivência das espécies” e repovoamento natural para os pró-
ximos anos.

Sendo anulada a concessão da caça, o Requerente perderá todo
o investimento feito, terá que despedir os 6 trabalhadores afectos
à exploração, terá ainda que indemnizar um grupo de caçadores a
quem contratualmente cedeu os direitos de exploração cinegética e
verá finalmente inviabilizado, para “os próximos anos” o restabele-
cimento do equilíbrio cinegético do prédio. Estes prejuízos ”que jamais
poderão ser quantificados” decorrerão, conclui o Requerente, da exe-
cução da Portaria impugnada.

Por outro lado, da suspensão não advirá qualquer prejuízo grave
para o interesse público, além de que se não verificam quaisquer
indícios de ilegalidade da interposição do recurso de que o presente
pedido é dependente.

Pediu finalmente à notificação da Autoridade requerida e do in-
teressado particular José Gonçalves Nicolau na qualidade de ex-ar-
rendatário da área de 225,2000 ha do prédio em causa.

Respondeu aquela Autoridade opondo-se à pretensão formulada.
Explica em suma que, ao contrário do que pretende o Requerente,
a imediata eficácia do despacho contido na Portaria 688/2001 não
determina o conjunto de danos invocados pelo Requerente e desig-
nadamente qualquer prejuízo de difícil reparação.

Também o Requerido particular se opõe ao pedido; e, para além
de contestar os motivos invocados de ilegalidade do despacho em
causa, nega que se verifiquem os prejuízos invocados pelo Requerente.

Finalmente, o Senhor Procurador-Geral Adjunto neste Tribunal
emitiu parecer no qual se declara contrário ao deferimento do pedido
formulado.

Sem vistos, os autos vêm à Conferência para decisão.
Apura-se que o Requerente é proprietário da Herdade de Santo

Isidro e Corte e Condessa, com a área de 1337,4256 ha, sita em
Quintos, Beja.

Ao Requerente foi concessionada por um período inicial de 12
anos, renovável, a zona e caça turística com a área acima indicada
através da Portaria 615-Z3/91 de 08JUL.

Pela Portaria 304/93 de 16MAR foi parcialmente revogado o an-
terior diploma, por não ter sido previamente obtido o acordo de
um rendeiro do referido prédio.

O Requerido particular havia celebrado com o Estado um contrato
de arrendamento rural que tinha por objecto o lote n.5 da aludida
Herdade, com a área de 225,2000 ha.

Este contrato foi porém resolvido por despacho do Ministro da
Agricultura e Pescas de 21DEZ92.

Pela Portaria 667-M9/93 de 14JUL, tendo em conta este despacho,
foi revogada a Portaria 304/93 de 16MAR e repristinada a anterior
Portaria 615-Z3/91 de 08JUL.

Por acórdão de 16FEV98 deste Supremo Tribunal foi anulado o
citado despacho ministerial de 21DEZ92.

A Autoridade recorrida proferiu em 28MA12001 despacho, que
integra a Portaria 688/2001 de 06JUL, a declarar nula a Porta-
ria 667-M9/93 de 14JUL.

Esta sequência de actos demonstra que a declaração de nulidade
ínsita no despacho ministerial em causa visa, em suma, repor a situação
jurídica que se verificava na decorrência da Portaria 304/93 de 16MAR
ao estatuir que, com exclusão da área arrendada ao interessado par-
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ticular, se mantinha, na área restante, a submissão ao regime cinegético
especial.

Cumpre, assim, concluir que a imediata eficácia do despacho não
impõe a cessação da exploração cinegética que o Requerente leva
a cabo na sua Herdade, antes impõe um limite na respectiva área
que corresponde à parcela arrendada ao Requerido particular.

Como é sabido, o decretamento da suspensão da eficácia dos actos
administrativos depende da verificação cumulativa dos requisitos ex-
postos no n. l do artigo 76 da LPTA.

De entre eles destaca-se o que releva do prejuízo causado aos
interesses particulares do requerente, decorrente da imediata execução
do acto administrativo impugnado.

Daí que seja de exigir ao interessado não só que identifique esse
dano, como ainda que invoque, com razoabilidade convincente, a di-
ficuldade da respectiva reparação.

Cabe-lhe, assim, o ónus de traçar perante o tribunal um panorama
factual do qual decorra, presumivelmente, a ocorrência dos aludidos
danos.

Ora este ónus não se cumpre quando, por deficiência da respectiva
exposição, os factos invocados não se encaixam na matéria que o
tribunal entende dar por assente, ou quando o dano que asseguraria
a procedência do pedido não resulta, com probabilidade séria, dos
factos.em que se baseia a decisão do tribunal.

Assim, no caso presente, ao não dar qualquer relevo à circunstância
de a imediata execução do despacho impugnado se traduzir apenas
numa redução da área de caça e não na sua total proibição, não
extraindo, por isso, qualquer ilação sobre danos prováveis que sobre
os seus interesses recairiam, o Requerente fez irremediavelmente nau-
fragar a sua pretensão, pois o Tribunal não pode, oficiosamente, lan-
çar-se em conjecturas sobre a verificação de danos que não estão
suficientemente individualizados no pedido que lhe é dirigido.

Tem por isso razão o Ministério Público quando, no seu parecer,
sublinha a não verificação do requisito previsto na alínea a) do n. l
do artigo 76 da LPTA, o que é suficiente para indeferir o pedido.

Nestes termos, acordam em indeferir o pedido.
Custas pelo Requerente, com taxa de justiça que se fixa em vinte

mil escudos.

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Pamplona de Oliveira (relator) —
Simões de Oliveira — António Samagaio.

Acordão de 24 de Outubro de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Recurso jurisdicional. Tribunal com-
petente.

Doutrina que dimana da decisão:

Compete ao Tribunal Central Administrativo conhecer do re-
curso interposto de sentença do TAC que indeferiu pedido
de suspensão de eficácia de acto administrativo.
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Recurso n.o 48.034 em que é recorrente Indupel-Indústria Ovarense
de Papel, Lda., e recorrido Inspector-Geral do Ambiente, de que
foi Relatora a Exm.a Juíza Cons.a Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Indupel-Indústria Ovarense de Papel, Lda, recorre da sentença do
Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra que indeferiu o pedido
de suspensão de eficácia do despacho de 26/6/2001 do Inspector Geral
do Ambiente que determinou a suspensão da laboração da Recorrente.

A Ex.ma Procuradora Geral Adjunta veio suscitar a questão da
incompetência deste Supremo Tribunal, em razão da hierarquia, en-
tendendo ser competente para conhecer do presente recurso juris-
dicional o Tribunal Central Administrativo.

A Recorrente foi ouvida e veio requerer que, no caso de ser de-
clarada a incompetência do Tribunal, os autos sejam remetidos ao
T.C.A..

Sem vistos, dada a simplicidade da questão, vêm os autos à
conferência.

Estamos perante um recurso de uma decisão de um Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo proferido em incidente de suspensão de
eficácia.

Nos termos da al. a) do arto 40o do ETAF, compete à Secção
do Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais administrativos de
círculo que tenham sido proferidos em meios processuais acessórios,
como é o caso.

Assim sendo, e considerando o disposto na citada disposição e
no arto 26o no 1 al. b) do ETAF, declara-se a incompetência deste
Supremo Tribunal em razão da hierarquia para conhecer do presente
recurso.

Após trânsito, remetam-se os autos ao Tribunal Central Admi-
nistrativo, nos termos do arto 4o da L.P.T.A.

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

Lisboa, 24 de Outubro de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Pam-
plona de Oliveira — António Samagaio.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Concurso de empreitada de obras públicas. Critério excepcional
de adjudicação. Preço anormalmente baixo. DL n.o 235/86,
de 18 de Agosto. Portaria n.o 854/91, de 20 de Agosto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A um concurso de empreitadas de obras públicas, cujo
anúncio foi publicado na vigência da portaria prevista
no n.o 5 do DL n.o 235/86, de 18 de Agosto, era aplicável
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o critério excepcional de adjudicação estabelecido no n.o 6
do mesmo artigo 93 deste diploma legal.

2 — Nessas circunstâncias, a aplicação de tal critério legal
não implica violação dos princípios da igualdade, da pro-
porcionalidade ou da boa administração.

3 — Deve negar-se provimento ao recurso interposto de de-
liberação camarária que, perante as propostas dos dois
concorrentes, afastou a que apresentava preço anormal-
mente baixo, conforme o critério fixado no citado n.o 6,
e não justificado, nos termos do n.o 3 do citado artigo
93, do DL n.o 135/86.

Recurso n.o 32 265 em que é recorrente Firmino Fernandes Bispo,
Lda, e recorrida a Câmara Municipal de Mação, de que foi relator
o Exmo. Juiz Cons. Dr. Adérito Santos.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

Firmino Fernandes Bispo, Lda., com sede na Rua General Umberto
Delgado Cave, em Abrantes, recorre da sentença proferida no Tri-
bunal Administrativo de Círculo de Coimbra, que decidiu pela negação
de provimento ao recurso contencioso, ali interposto pela também
ora recorrente, da deliberação da Câmara Municipal de Mação, de
23.010.91, que decidiu pela adjudicação a um outro concorrente (Apo-
linário Marçal, Lda.), no Concurso Público para Adjudicação da Em-
preitada de Recuperação do Edifício dos Paços do Concelho, aberto
pelo Anúncio publicado no Diário da República, III Série, de 06.09.91.

Apresentou alegação, a fl. 90 a 92, dos autos, com as seguintes
conclusões:

a) A douta sentença ilidiu prova necessária e requerida.
b)Por esse motivo, não pode subsistir, tanto mais que, em processo

administrativo a prova é documental.
c) A Port. foi aplicada na sentença recorrida com violação dos

princípios naturais e ínsitos a um concurso, e com violação na aplicação
temporal, dos artes. 266 e 13o da Constituição e do art. 5 do C.
Procedimento Administrativo.

d)Verificam-se ainda os vícios de desvio de poder, falta de fun-
damentação e violação dos princípios da imparcialidade igualdade,
proporcionalidade e boa administração, nos termos expostos,

Pelo que como é de justiça deve ser dado provimento a este recurso.
Contra-alegou a Câmara Municipal de Mação (fl. 95/96, dos autos),

terminando com a seguintes conclusões:
la. Ao caso vertente em discussão nos autos mostra-se correctamente

aplicada a Portaria 854/91.
2a. Não se mostram violados os princípios gerais indicados pelo

recorrente inexistindo qualquer tipo de desigualdade de tratamento.
3a. A deliberação em recurso mostra-se devidamente fundamentada.
4a. A recorrente não alegou matéria fáctica susceptível de integrar

o vício de desvio de poder.
5a. Não se mostram violados os preceitos legais indicados pelo

Recorrente.
6a. Consequentemente deve negar-se provimento ao recurso do

recorrente.
Neste Supremo Tribunal, o representante do Ministério Público

emitiu o parecer constante de fl. 105 a 108, dos autos, no qual, embora
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manifestando concordância com o entendimento seguido na sentença,
no sentido de que, na data da publicação do anúncio do concurso,
estava já em vigor a Portaria n.o 854/9, conclui que «deveria julgar-se
que o acto recorrido enfermava de vício de violação de lei quer por
contrariar os critérios publicizados pelo anúncio do concurso quer
por violar o disposto no artigo 93o, n.o 3 e 4 do Dec. Lei n.o 265/86
de 18 de Agosto».

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença sob impugnação baseou-se nos seguintes factos:
a) Por aviso publicado no D.R. de 6/9/91 foi aberto concurso para

adjudicação da empreitada de Recuperação do Edifício dos Paços
do Concelho de Mação.

b) Foram dois os concorrentes, Apolinário Marçal, com uma pro-
posta de 105. 418. 631$00 e a recorrente com uma proposta de
72.808.558$00.

c) A empreitada foi adjudicada àquela 1.a sociedade, sendo excluída
a recorrente.

d) O G.A.T.T. de Abrantes emitiu parecer para fundamentação
da adjudicação, concluindo que a proposta da recorrente seria de
excluir, adjudicando-se a empreitada ao outro recorrente ou não se
fazendo a adjudicação.

Em face dos documentos constantes dos presentes autos e do pro-
cesso instrutor apenso, dá-se agora também como provado que

A - Na acta da reunião da Câmara Municipal de Mação, de 23.10.93,
refere-se ter sido ali recebido, nessa data, o parecer anteriormente
solicitado ao GATT de Abrantes, sobre as propostas da obra de Re-
cuperação dos Paços do Concelho, e transcreve-se esse mesmo parecer,
no qual se afirma

[. . . ]
V - LEGISLAÇÃO A OBSERVAR PARA UMA TOMADA DE

DECISÃO
A Portaria n.o 854/91, de 20 de Agosto, reactivou o n.o 6 do art.

93o do DL n.o 235/96, de 18 de Agosto, como forma de evitar o
aviltamento dos preços das empreitadas resultante do aparecimento,
em concursos públicos, de propostas de preços anormalmente baixo,
inferior ao seu custo real.

O citado Decreto-Lei n.o 235/86, de 18 de Agosto, regula o regime
jurídico das empreitadas e fornecimento de obras particulares.

Na referida Portaria pode ler-se no seu n.o 1: “No período de
12 meses contados da data de entrada em vigor da presente portaria,
nos concursos de empreitadas de obras públicas abertos ao abrigo
do Decreto-Lei n.o 235/86, de 18 de Agosto, é obrigatoriamente adop-
tado o critério excepcional de adjudicação definido no n.o 6 do ar-
tigo 93o do referido diploma, sem prejuízo de, cumulativamente, serem
estabelecidos outros critérios nos respectivos programas de concurso”.

No n.o 2 da mesma portaria pode ler-se: “A presente portaria entra
em vigor a partir de 1 de Setembro de 1991”.

O n.o 6 do referido artigo 93o determina que ”Na vigência da por-
taria a que se refere o número anterior não serão considerados para
efeitos de adjudicação, salvo verificando-se o disposto no n.o 3, as
propostas que ofereçam preço total inferior em mais de 15% à média
aritmética do valor apresentadas no concurso, não entrando para o
cálculo dessa média, excepto se o número de propostas admitidas
for igual ou inferior a cinco, a proposta de mais elevado e de mais
baixo preço”.
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O n.o 3 deste artigo 93o esclarece que “A adjudicação poderá ser
feita à proposta de preço anormalmente baixo, desde que na nota
referida na al. d) do n.o 1 do artigo 72o resulte a justificação desse
preço por virtude da originalidade do projecto da autoria do con-
corrente, da economia do processo de construção ou das soluções
técnicas adoptadas ou de condições excepcionalmente favoráveis de
que o concorrente disponha para a execução dos trabalhos”.

A nota referida na al. d) do n.o 1 do artigo 72o “diz” que a relação
dos documentos que instruem a proposta poderá conter o documento
- se for o caso evidentemente - “nota justificativa do preço proposto,
tendo em visto o disposto no n.o 3 do art. 93o”.

VI EXCLUSÃO DO CONCORRENTE FGIRMINO FERNAN-
DES BISPO Lda.

Da leitura e análise da legislação transcrita extrai-se uma conclusão,
que conduz directamente à exclusão da proposta de mais baixo preço,
a do concorrente N.o 2 - FIRMINO FERNANDES BISPO Lda.

Basta, para tal, realizar as operações referidas naquele n.o 6, do
art. 93o.

[ . . . ]
Assim, têm-se:
Como se vê, o preço total da proposta do concorrente N.o 2 -

FIRMINO FERNANDES BISPO, Lda. é inferior, em mais de 15%
à média aritmética do valor das propostas apresentadas no concurso
e, “ipso facto”, terá de ser excluída (não será considerada a sua
proposta).

Por outro lado este concorrente não parece colher benefício do
n.o 3 do artigo 93o, ou seja, não estará abrangido pelas disposições
deste n.o 3 do art. 93o, que lhe permitiriam a adjudicação, mesmo
apresentando uma proposta de valor inferior em mais de 15% à média
aritmética das propostas apresentadas no concurso.

Isto porque a nota justificativa do preço da sua proposta referida
na al. d), do n.o 1 do artigo 72o não contempla as condicionante
do referido n.o 3 do artigo 93o, por não se afigurar que a referida
nota justificativa seja bastante para uma adjudicação destas.

VII - CONCLUSÃO
Resta, por conseguinte, a proposta do concorrente N.o 1 - APO-

LINÁRIO MARÇAL Lda., no valor de (. . .)
VIII - POSSIBLIDADE DE NÃO ADJUDICAÇÃO
(. . .) Se a Câmara entendesse poderia decidir não adjudicar a em-

preitada, com base no artigo 95o, do mesmo Decreto-Lei n.o 235/86,
de 18 de Agosto, onde na sua al. b) se pode ler que “quando todas
as propostas, ou a mais conveniente, ofereçam preço total conside-
ravelmente superior ao preço base do concurso”.

É claro que o “consideravelmente superior” é relativo: no entanto,
neste caso, não se nos afigura que esta condição possa ser invocada,
por julgarmos que os tais 15% escapam/fogem à classificação de ”con-
sideravelmente superior”.

De qualquer maneira, a Câmara, na qualidade de dono da obra,
decidirá como julgar mais adequado aos seus interesses.

Devolvam-se as duas propostas.
B - Após a transcrição desse parecer do GATT, consta da indicada

acta a deliberação camarária, de 23.1091, com sob seguinte teor:
«Tendo em conta os argumentos aduzidos, baseados na legislação

em vigor, a Câmara, concordando com a mesma, deliberou, por maio-
ria, adjudicar a empreitada à firma Apolinário Marçal, Lda., Obras
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Públicas, Construção Civil, pela importância de 105. 418.631$00 mais
IVA. (...)»

C - A recorrente recebeu cópia dessa acta de 23.10.91, a coberto
do ofício n.o 3554, de 20.11.91, do Presidente da Câmara de Mação
(fl. 5, dos autos).

Antes de mais, e em ordem à adequada delimitação do objecto
do recurso jurisdicional, importa ter presente que este é constituído
pela sentença recorrida e o seu âmbito se fixa em conformidade com
as conclusões da alegação do recorrente, como resulta do art. 684/3
CPC, aplicável por força dos arts. 1 e 102 LPTA, pelo que só abrange
as questões aí contidas (ac. de 10.10.96 - R38576, Ap DR, de 15.04.99,
6677).

Vejamos, pois.
Defende a recorrente que a sentença «não pode subsistir», porque

«ilidiu prova necessária e requerida». E alega, a propósito que «era
importante que tivesse sido junto o contrato-programa entre o Mi-
nistério do Planeamento e a Câmara de Mação» e que «adjudicação
carece de fundamentação, porque obviamente deve contrastar com
esse contrato-programa entre a Câmara e o Ministério».

Desde logo, importa referir que consta do processo instrutor apenso
cópia desse contrato programa. Para além de que o respectivo teor
e a eventual contradição com o sentido da deliberação contencio-
samente impugnada não prejudicam a conclusão, afirmada na sentença
recorrida, de que aquela deliberação está devidamente fundamentada.

Como é sabido, a fundamentação de um acto administrativo tra-
duz-se na exposição clara das razões determinantes do sentido da
decisão nele adoptada, por forma a que o destinatário do acto fique
em condições de, esclarecidamente, optar pela respectiva a aceitação
ou impugnação (vd., p.ex., ac. do Pleno de 16.04.97 - Ro 28259).
Sendo que, conforme os arts 1o, n.o 2, do DL 256-A/77, de 17.06,
e 125o, n.o 1, do Código do Procedimento Administrativo, é admissível
a fundamentação por declaração de concordância com os fundamentos
de anterior parecer, informação ou proposta (ac. do Pleno de
16.04.97-Ro 38066).

No caso «sub judice», a deliberação camarária contenciosamente
impugnada assentou em expressa concordância com a informação ela-
borada no GAT de Abrantes, no qual se analisam e explicitam, de-
talhadamente, os fundamentos de facto e de direito pelos quais deveria
ser excluída a proposta da recorrente e, para além disso, os motivos
de aceitação da proposta restante, que a deliberação acolheu.

A recorrente, perante o teor da deliberação e da informação nela
acolhida, ficou perfeitamente esclarecida quanto às razões da pre-
terição da proposta que apresentou e, designadamente, das razões
porque foi excluída do concurso. E tanto basta para se concluir, como
bem entendeu a sentença recorrida, que a deliberação está devida-
mente fundamentada.

Improcedem, pois, a duas primeiras conclusões da alegação da
recorrente.

Por outro lado, alega a recorrente, contra o decidido na sentença,
sobre a aplicabilidade ao concurso em causa da Portaria n.o 854/91,
de 28 de Agosto, ‹que tal género de Portarias - se se quer respeitar
o art.o 266 da Constituição e o princípio da igualdade do art.o 13o

da Constituição ou o art.o 5o do C. do Procedimento Administrativo -
só devem ser aplicáveis se a sua entrada em vigor coincidir com o
prazo de elaboração das propostas pelos candidatos. É a única maneira
de todas as propostas poderem considerar esse factor».



7094

Ora, como salienta a sentença recorrida, a questionada Portaria
n.o 854/91 entrou em vigor «a partir de 1 de Setembro de 1991»,
conforme determina o respectivo n.o 2. Sendo que o anúncio de aber-
tura do concurso foi publicado em 06.09.91, ou seja, na vigência dessa
Portaria..

Pelo que esta era aplicável ao concurso, como acertadamente de-
cidiu a sentença sob impugnação.

Contra o que sugere a alegação da recorrente, todos os interessados
no concurso, face à publicação da Portaria no jornal oficial, estavam
em condições de considerar que nele seria «obrigatoriamente adop-
tado o critério excepcional de adjudicação definido no n.o 6 do artigo
93» do DL 235/86, como preceitua o n.o 1 da mesma Portaria. Daí
que, como bem considerou a sentença, ao adoptar esse critério legal,
de aplicação vinculada, a deliberação em causa não tenha incorrido
em desvio de poder ou qualquer violação dos princípios constitucionais
da igualdade, imparcialidade, proporcionalidade e boa administração
invocados pela recorrente.

Resta anotar que, na respectiva alegação, a recorrente se limita
a contestar a decisão de aplicação da Portaria ao concurso e con-
sequente exclusão da respectiva proposta, invocando que o preço desta
era bastante inferior ao da proposta do concorrente beneficiário da
adjudicação. Mas não alega sequer que esse preço se mostrasse jus-
tificado, por forma a que, não obstante, pudesse a respectiva proposta
ser considerada, por aplicação da excepção, consagrada no citado
n.o 6, do art. 93. Onde se ressalva a situação prevista no n.o 3, ou
seja, a possibilidade de adjudicação «ser feita a proposta de preço
anormalmente baixo, desde que da nota referida na alínea d) do
artigo 72o resulte justificação desse preço por virtude da originalidade
de projecto da autoria do concorrente, da economia do processo de
construção ou das soluções técnicas adoptadas ou de condições ex-
cepcionalmente favoráveis de que o concorrente disponha para a exe-
cução dos trabalhos».

Assim sendo, improcedem todas as conclusões da alegação da
recorrente.

Por tudo o exposto, acordam em negar provimento ao recurso,
confirmando a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
(quarenta mil escudos) e a procuradoria em 20.000$00 (vinte mil
escudos).

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Adérito Santos (relator) — An-
tónio Samagaio — Gonçalves Loureiro.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Acto interno. Recurso hierárquico (rejeição do recurso,
art.o 173 do CPA). Âmbito do recurso contencioso. Rejeição
do recurso contencioso.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Quando o acto do superior hierárquico não entrou na
apreciação do mérito do acto do subalterno, limitando-se
a rejeitar o recurso hierárquico por razões adjectivas ou
por razões que tenham a ver com a natureza do próprio
acto, o âmbito do recurso contencioso cinge-se à questão
que serviu de suporte à rejeição.

2 — É acto interno aquele que se limita a conceder uma orien-
tação, em relação a um procedimento, que foi solicitada
a uma autoridade administrativa por serviços dela
dependentes.

3 — A natureza de acto interno não se altera pelo facto de
dele se ter dado conhecimento aos recorrentes.

4 — Deve ser rejeitado o recurso contencioso interposto do
despacho de rejeição de recurso hierárquico, se o fun-
damento da rejeição foi determinado pela natureza de
acto interno do acto primário.

Recurso no 35884 em que são recorrentes o Sindicato dos Bancários
do Sul, Ilhas e outros e recorrido o Ministério da Saúde e de que
foi relator o Exmo. Conso Dr. Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I

O Sindicato dos Bancários do Sal e Ilhas, o Sindicato dos Bancários
do Centro e o Sindicato dos Bancários do Norte recorrem do despacho
do Ministro da Saúde de 14.7.94 que apreciou, rejeitando-o, o recurso
hierárquico que interpuseram de um «despacho» do Director - Geral
de Saúde de 20.7.93.

Alegam os recorrentes, muito resumidamente, que, por força da-
quele acto os beneficiários dos seus Serviços de Assistência Médi-
co-Social (SAMS), estão obrigados ao pagamento dos serviços que
lhes são prestados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, paga-
mento esse de que os restantes cidadãos estão dispensados nos termos
da lei. referem ainda que o despacho em causa indefere as pretensões
enunciadas no artigo 17 da petição de recurso.

Respondeu a autoridade recorrida sustentando que o acto impug-
nado, o seu despacho de 14.7.94, se limitou a rejeitar o recurso hie-
rárquico interposto do despacho do Director-Geral da Saúde de
20.7.93, ao abrigo do preceituado na alínea b) do art.o 173 do CPA,
uma vez que este não configura um acto administrativo lesivo, tal
como vem definido no art.o 120 do CPA, sendo antes um acto opinativo
com a natureza de simples acto interno. Acrescentou improcederem
todas as questões suscitadas pelos recorrentes naquela impugnação
administrativa já que o seu despacho delas não conheceu.

As recorrentes apresentaram a sua alegação onde formularam as
seguintes conclusões, com interesse para a decisão da causa (para
além de terem suscitado vícios que implicam o conhecimento do fundo
da sua pretensão, designadamente, violação de lei e erro nos pres-
supostos de facto):

«7- O despacho do Director-Geral da Saúde, cujo recurso hierár-
quico é rejeitado pelo acto em recurso, encerra o entendimento que



7096

o despacho recorrido acaba por perfilhar ao indeferir a pretensão
dos recorrentes.

8- E, indubitavelmente, tais efeitos projectam-se numa situação
concreta -pagamento, por parte dos recorrentes, dos cuidados de saú-
de prestados pelo SNS aos seus beneficiários, configurando um acto
administrativo susceptível de impugnação.

9- Assim, não se considerando, enferma o despacho recorrido de
mais um vício de violação de lei, por violação dos art.os 120 e 173
alínea b) do CPA e por erro nos pressupostos de facto.»

O Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
«O despacho do Ministro da Saúde. de 14.7.94, agora contencio-

samente impugnado, rejeitou os recursos hierárquicos interpostos
do despacho do Director Geral da Saúde (DGS), de 20.7.93, segundo
o qual os Serviços de Assistência Médica (SAMS) dos Sindicatos
dos Bancários deveriam continuar a participar nas despesas com
a assistência médica prestada aos beneficiários desse SAMS nos es-
tabelecimentos hospitalares pertencentes ao Serviço Nacional de Saú-
de, por entender que deste despacho do DGS não cabia recurso, por
não ser acto administrativo.

E, com efeito, não obstante traduzir entendimento contrário à pre-
tensão que, sobre a matéria a que respeita, havia sido apresentado
pelos sindicatos recorrentes, tal despacho do DGS não definiu a si-
tuação jurídica, nem se mostra directamente lesivo para os mesmos
recorrentes, para os respectivos filiados ou para qualquer dos be-
neficiários dos SAMS (cfr. art. 120 CPA).

Como salienta a entidade recorrida, os próprios recorrentes, na-
queles recursos hierárquicos (vd. fl. 41n. 23), atribuíram a esse mesmo
despacho do DGS a «natureza de acto normativo interno».

Não sendo acto administrativo, impunha-se a rejeição assumida
pelo acto agora contenciosamente impugnado (arts. 166 e 173,b.CPA),
o qual, por se ter limitado a rejeitar os recursos hierárquicos ile-
galmente interpostos, não tem, por sua vez, a natureza de acto ad-
ministrativo passível de constituir objecto de recurso contencioso de
anulação (art. 25,1LPTA). O que, tal como defende a entidade re-
corrida, haverá de conduzir igualmente à rejeição do presente recurso
(art.o 57, § 4 RSTA)».

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Dos elementos constantes dos autos importa fixar a matéria de
facto relevante:

A- Os recorrentes requereram a passagem de certidão do despacho
da Director -Geral da Saúde de 20.7.93, que homologou a informação
dos serviços de 2.7.93, com o seguinte teor (fls. 28):

«A ARS de Lisboa remeteu a esta Direcção Geral, solicitando orien-
tação, um comunicado dos Serviços de Assistência Médico - Social dos
Bancários do Sul e Ilhas, no qual se contém a enumeração das medidas
tomadas, face à rescisão do acordo com a Associação Nacional das
Farmácias.

Entre aqueles pontos destaca-se o expresso na alínea a) do n.o 2
em que se refere que, quando os beneficiários dos SAMS recorrerem
aos centros de saúde ou hospitais da rede oficial, deverão as receitas
ser emitidas em impresso próprio do SNS, sem referência à qualidade
de beneficiário dos SAMS, por forma a que o aviamento da receita
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beneficie dos descontos legalmente atribuídas por aquele serviço a todos
os cidadãos portugueses.

Quanto a esta matéria considera-se, porém, conveniente tecer as se-
guintes considerações.

1- De acordo com o que se determina na Base XXV da Lei 48/90,
de 24 de Agosto, são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde os
cidadãos portugueses, os cidadãos nacionais de Estados Membros das
Comunidades Europeias, nos termos das normas comunitárias e, em
regime de reciprocidade, os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal.

Se atentarmos, no entanto, no que se estabelece na Base III da mesma
Lei, concluímos que este conceito de beneficiário é delimitado, em relação
aos cidadãos nacionais, pelos princípios respeitantes ao financiamento
do próprio Serviço Nacional de Saúde.

Na verdade, traça-se naquele normativo o princípio de que os serviços
e estabelecimentos do SNS podem cobrar receitas resultantes, designa-
damente, do pagamento de cuidados por parte de terceiros responsáveis,
legal ou contratualmente, como sejam subsistemas de saúde ou entidades
seguradoras.

Deste, modo, os indivíduos por ela abrangidos não são considerados
beneficiários do SNS, não sendo este serviço responsável pela prestação
dos serviços de que careçam, havendo lugar a pagamento.

Conclui-se, assim, que, muito embora aqueles utentes possam recorrer
aos serviços oficiais, ficam os mesmos, porém, sujeitos ao pagamento
dos serviços prestados, bem como ao de taxas moderadoras, nos termos
do que se dispõe no n.o 3 do artigo 2 o do Decreto-Lei n.o 54/92, de
11 de Abril.

2- Da aplicação do que se deixa exposto ao caso concreto resulta
que, sendo os beneficiários dos SAMS enquadráveis no que se dispõe
na Base III da Lei n.o 48/90, de 24 de Agosto (beneficiários de um
subsistema de saúde), não são considerados utentes do SNS na acepção
da Lei, não podendo deste modo, usufruir dos direitos que a estes são
concedidos.

Por maioria de razão, não podem também ser detentores de uma
dupla qualidade, utentes do SNS e beneficiários do subsistema, invocando
qualquer delas conforme as circunstâncias.

E, se tal se pretender, a consequência inevitável será a de o Serviço
Nacional de Saúde suportar indevidamente um encargo financeiro, as-
sumindo despesas com beneficiários de subsistemas que ao invés de
financiadores do sistema passam a ser seus credores, por detenção abusiva
da qualidade de seus utentes.»

B- Desse despacho interpuseram os recorrentes recurso hierárquico
para o Ministro da Saúde onde terminaram por requerer (fls. 42)
«que V Exa determine, de imediato, a todos os estabelecimentos e serviços
do Serviço Nacional de Saúde para deixarem de considerar os SAMS
englobáveis na previsão da base III, n. 2 da Lei de Bases da Saúde
(L 48/90, de 24.8) e no art. o 23 do seu regulamento (DL n. 11/93,
de 15.1) e ainda que lhes seja determinado que deixem de cobrar aos
SAMS qualquer quantia referente aos cuidados de saúde prestados aos
seus beneficiários, colocando-os, assim, em condições de igualdade com
os demais cidadãos».

C- Os referidos recursos hierárquicos foram indeferidos pelo acto
recorrido que concordou com parecer dos serviços (fls. 8) de 12.7.94,
onde se propunha:

1.o que sejam rejeitados os presentes recursos nos termos e ao
abrigo da alínea b) do art.o 173 do CPA;



(1) No mesmo sentido, os acórdãos de 11.2.99 e 13.12.00, nos recursos 41 108 e 41330.
(2) Acórdão de 8 de Março de 2001, no recurso n.o 47039.
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2.o Que superiormente se decida sobre a sugestão da Direcção
Geral da Saúde, cujas razões de ser se perfilham».

III

No caso dos autos, o acto recorrido limita-se a rejeitar os recursos
hierárquicos interpostos pelos recorrentes, abstendo-se de os apreciar,
por entender, por um lado, que o acto primário era um acto interno,
e por outro, que a isso não estava obrigado, por se situarem fora
do contexto, os restantes aspectos que os interessados suscitaram nesse
recurso e que efectivamente nada tinham a ver com o objecto daquela
impugnação administrativa. Ainda que os recorrentes vissem nesse
silêncio o indeferimento das questões colocadas (sendo para isso sem-
pre imprescindível que elas próprias fossem indeferíveis, e averiguar
da competência primária para as decidir), o acto a impugnar teria
de ser outro, distinto, eventualmente tácito, se se entendesse que
se estava a operar um indeferimento táctico desses pedidos.

Como se refere no acórdão deste Tribunal de 28.1.99, emitido no
recurso 38091, «Quando o acto do superior não conhece do mérito
da impugnação do acto do subalterno, o âmbito do recurso contencioso
interposto daquele cinge-se à questão concreta da rejeição». Trata-se
de jurisprudência pacíficas (1) que delimita severamente o objecto
do recurso contencioso delineado pelos recorrentes.

Por outro lado, «... 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 relações in-
terorgânicas no âmbito de orientações que transmitem aos serviços
com carácter genérico. Os actos internos, porque não são actos ad-
ministrativos stricto sensu, não podem ser objecto de recurso hie-
rárquico ou contencioso (art.os 120 e 166 do CPA), pelo que não
merece censura o despacho do Ministro competente que rejeita, ao
abrigo do disposto no art.o 173, al. b) do CPA, o recurso hierárquico
interposto de acto daquela natureza (2)». Trata-se, igualmente, de
jurisprudência firme deste STA, com plena aplicação à situação dos
autos.

Na verdade, o despacho do Director-Geral da Saúde de 20.7.93
não configura um verdadeiro acto administrativo tal como vem de-
finido no art.o 120 do CPA. É, antes, um acto opinativo, interno,
dirigido ao serviço que o havia solicitado (é o próprio acto que alude
ao facto de se estar a responder à solicitação de um pedido de orien-
tação), sem que se observe qualquer operação de execução. O aludido
acto esgotou-se no interior dos serviços na relação interorgânica cons-
tituída e não perde essa natureza pelo facto de ter sido levado ao
conhecimento dos recorrentes. São, aliás, também os recorrentes quem
o afirma, no artigo 23 do requerimento de interposição do recurso
hierárquico, quando adiantaram «Embora o referido despacho tenha
natureza de um acto normativo interno ...».

Bem andou, pois, a autoridade recorrida ao rejeitar o recurso hie-
rárquico para si interposto.

Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso
contencioso.
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Custas a cargo dos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça e a
procuradoria em, respectivamente, 30.000$00 e 15.000$00, a cada um
deles.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Pais Bor-
ges — Macedo de Almeida.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Junta de Saúde da Força Aérea.

Doutrina que dimana da decisão:

De acordo com o preceituado no art.o 22, n.o 1 do Regulamento
de Juntas Médicas da Força Aérea, aprovado pela Portaria
n.o 609/87, de 16.7, só é admissível o recurso para o CEMFA
se o resultado da Junta Médica for obtido por maioria.

Recurso no 37143 em que foi recorrente Sérgio Paulo Vieira Menino
e recorrido o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, de que foi
relator o Exmo. Conso Dr. Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I

Sérgio Paulo Vieira Menino, Alferes da Força Aérea na situação
de desligado do serviço, solteiro, residente na Rua Dr. Francisco da
Cruz, n.o 11, Praia do Ribatejo, vem interpor recurso contencioso
do despacho do Chefe do Estado Maior da Força Aérea, de 15.12.94,
que homologou o parecer da Junta de Saúde da Força Aérea de
5.12.94, que o considerou incapaz para o Serviço Militar, com 0,088
de incapacidade permanente parcial.

Alegou que a incapacidade atribuída na Junta de Saúde da Força
Aérea, de 0,088, é só referente ao acidente sofrido no joelho direito
em 14.2.92, quando anteriormente fora vítima de um outro acidente
em 18.10.91, quando de um salto de pára-quedas. E que tal inca-
pacidade é muito inferior àquela de que padece, pois os médicos
que consultou lhe conferiram só pelo acidente donde resultou a lesão
no joelho a desvalorização de 0,31, que, somada à da região lombar,
resulta que a desvalorização global que o afecta não é inferior a
0,56. Referiu, finalmente, que, pelo facto de estar assim afectado,
ficou incapacitado para todo o serviço militar e que não foi promovido
ao posto de Tenente que lhe era devido, e que não devia ter sido
mudado de especialidade. Termina imputando ao acto recorrido os
vícios de violação de lei, vício de forma e desvio de poder.

Respondeu a autoridade recorrida sustentando que o acto impug-
nado é tão somente um despacho homologatório do resultado de
uma Junta Médica referente ao acidente sofrido pelo recorrente em
14.2.92, e que se encontra a correr um processo de averiguações,
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autorizado por despacho de 19.1.95, relativo a um outro acidente
alegadamente ocorrido em 18.10.91. Sustentou, finalmente, que o âm-
bito de recurso contencioso teria de ser recolocado nos seu precisos
termos, tendo em consideração o exacto conteúdo do acto, e que
os vícios invocados não procediam.

O recorrente apresentou a sua alegação, extraindo-se das respectivas
conclusões, essencialmente, as seguintes questões:

a) Em 18.10.91 sofreu um acidente, no treino de salto em pá-
ra-quedas, em consequência do qual sofreu lesões na coluna região
lombar e joelho direito, mas que apenas originou a instauração de
processo de averiguações em Janeiro de 1995.

b) Em 14.2.92, quando treinava futebol lesionou-se no joelho direito;
c) Em 15.12.94, o CEMFA homologou o parecer da Junta de Saúde

da Força Aérea, de 5.12.94, que lhe atribui a incapacidade de 0,088
e o declarara incapaz para todo o Serviço Militar;

d) Nos termos do art.o 21, n.o 1 da Portaria n.o 609/87, de 16.7,
o recorrente, em 15.12.94, recorreu para o CEMFA do resultado
da Junta, mas este não admitiu tal recurso por ter havido unanimidade
dos médicos intervenientes e o recurso só ser admissível nos casos
de maioria;

e) Deveria o CEMFA, dado o erro manifesto do parecer da Junta,
ter admitido o recurso para que a Junta Superior da Força Aérea
se pronunciasse, ou ele próprio ter provocado a sua intervenção nos
termos do n.o 4 do art.o 21 daquela Portaria;

f) O recorrente foi promovido em 1.1.90 ao posto de ALF/PAR
e no decurso do seu processo de acidente em serviço foi mudado
de especialidade para ALF/TPAA e não foi promovido, nos termos
dos art.os 60, 395 e 396 do EMFAR ao posto de TEM/PAR em
1.1.93 como lhe competia.

g) Deveria ainda ter sido instaurado o processo do acidente da
queda em pára-quedas de 18.10.91 antes do parecer da JSFA que
motivou o despacho de que recorre.

h) O acto recorrido padece (i) do vício de violação de lei por
má interpretação dos art.os 21, n.o 4, 22, n.o 1, 26, n.o 1 da Portaria
n.o 609/87, de 16.7, e art.os 60, 395 e 396 do DL 34-A/90, de 24.1,
na redacção do DL 157/92, de 31.7 (EMFAR) (ii) de vício de forma
porque não fundamenta as razões de facto do parecer da Junta (iii)
de desvio de poder, porque não utilizando a faculdade que lhe era
conferida pelo art.o 21, n.o 4 do Regulamento da JSFA (aquela Por-
taria) é nítido que ficou gorada a finalidade da Lei que protege os
direitos do recorrente.

No seu parecer final o Magistrado do Ministério Público pronun-
ciou-se pelo improvimento do recurso, por entender que nenhum
dos vícios suscitados se verificava.

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Dos elementos constantes dos autos resultam provados os seguintes
factos, com interesse para a discussão da causa:

1- O recorrente foi vítima de um acidente de serviço em 14.2.92,
quando treinava a equipa de futebol da BETP - Tancos, em con-
sequência do qual lhe foi conferida uma desvalorização de 0,088 e
considerado incapaz para todo o serviço militar, por unanimidade,
pela JSFA de 5.12.94, homologada por despacho do CEMFA de
15.12.94, o acto recorrido.

(1) Nos termos deste preceito «Assiste ao CEMFA a faculdade de determinar que a
JSFA esclareça ou pormenorize os seus pareceres, ou que a JSSFA sobre eles se pronuncie».
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2- Invocando o disposto no art.o 21, n 1 da Portaria n.o 609/87
recorreu para o CEMFA do resultado da Junta, que não considerou
o recurso por ter entendido que o recurso apenas seria admissível
se o resultado da junta tivesse sido obtido por maioria e não por
unanimidade como efectivamente foi.

3- Em Janeiro de 1995, por isso, já depois da prática do acto aqui
impugnado, foi ordenada a instauração de um processo de averigua-
ções como de acidente em serviço, referente a um acidente de que
o recorrente diz ter sido vítima em 18.10.91, quando efectuava um
salto de pára-quedas.

III

Importa, antes de mais, definir com clareza o conteúdo do acto
recorrido, assim delimitando com precisão o âmbito do recurso con-
tencioso e, consequentemente, o justo alcance da decisão a proferir.

Como se observa a fls. do processo instrutor, o acto do CEMFA
aqui impugnado limita-se a «confirmar» o resultado da JSFA de
5.12.94, que atribui ao recorrente a desvalorização de 0,088 e que
o considera incapaz para o Serviço Militar, como sequelas de rotura
dos ligamentos do joelho direito, em consequência do acidente em
serviço de que foi vítima em 14.2.92. Essa Junta, aliás, confirma o
laudo de uma outra anterior, realizada a 18.11.93 (fls. do instrutor).
Sendo este o exacto conteúdo do acto não podem ser apreciados
neste recurso eventuais ilegalidades que tenham a ver com realidades
que o acto recorrido não contempla, designadamente as consequências
de um outro acidente ocorrido anteriormente mas no momento não
aceite ainda como acidente em serviço, nem tão-pouco eventuais vi-
cissitudes verificadas na sua carreira como Militar, nomeadamente
hipotéticos atrasos na sua promoção.

A invocação de desvio de poder não tem qualquer sentido. O que
está em causa é um juízo técnico que a autoridade recorrida aceitou
e confirmou. Por outro lado, se o resultado da junta médica, por
ter sido obtido por unanimidade, não lhe causava qualquer dúvida
parece óbvio que a utilização da faculdade prevista no n.o 4 do art.o
21 da Portaria n.o 609/87 (1) seria naturalmente posta de lado, sem
que desse facto pudesse extrair-se qualquer intuito de prejudicar o
recorrente. Acresce, até, que, a esse propósito, o recorrente não ex-
plicitou em que medida a não utilização daquela possibilidade visou
prejudicá-lo, nem qual era o fim da concessão daquele poder, nem,
finalmente, qual o desvio que a sua não utilização provocou.

De igual modo, a invocação de vício de forma por falta de fun-
damentação se mostra inconsistente neste caso. Sendo o acto recorrido
de simples homologação de um acto pericial não carece de funda-
mentação, nos termos do art.o 124, n.o 2 do CPA. Já o acto homologado
está devidamente fundamentado, tanto quanto o permitem as con-
siderações técnicas de um acto dessa natureza, fazendo-se a descrição
das lesões e o respectivo enquadramento na TNI.

De acordo com o disposto no art.o 18, n.o 5, do Regulamento das
Juntas Médicas da Força Aérea (Portaria n.o 609/87) os seus pareceres
são tomados por unanimidade ou por maioria dos votos, sendo que
dela fazem parte três médicos desse Ramo das Forças Armadas, um,
pelo menos, com o posto de Coronel (art.o 16). Como se viu atrás
o CEMFA, se o entender necessário, tem a possibilidade de determinar
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que a JSFA explicite os seus pareceres ou que a JSSFA se pronuncie.
A esta Junta Superior cabe apreciar os recursos interposto da Junta
de Saúde ou esclarecer os seus pareceres, estando a sua composição
prevista no art.o 26.

O art.o 22, com a epígrafe de «Recursos», refere que:
1- Das deliberações da JSFA tomadas por maioria pode ser interposto

recurso para o CEMFA, no prazo de 10 dias, por:
a) Membro que assinar vencido;
b) Indivíduo inspeccionado.
Na situação presente, tendo o resultado da Junta Médica sido obtido

por unanimidade, o recurso para o CEMFA não era possível, tal
como decidiu a autoridade recorrida. E sendo assim, não ocorrem
os alegados vícios de violação dos art.os 21, n.o 4, 22, n.o 1 e 26,
n.o 1 do citado Regulamento.

Improcedem, pois, todas as conclusões da alegação do recorrente.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo do recorrente, fixando a Taxa de Justiça e a Pro-

curadoria em, respectivamente,30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Santos
Botelho — Azevedo Moreira.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Ratificação. Impossibilidade superveniente da lide.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A deliberação da Câmara Municipal que «aprova» um
acto administrativo praticado por um Director de Serviços
ferido de vício de incompetência é um acto ratificativo,
emitido para dar cumprimento ao disposto no art.o 137,
n.o 3, do CPA, com as consequências previstas no seu
n.o 4.

2 — No recurso contencioso interposto contra o acto ratificado
deve ser extinta a instância, por impossibilidade super-
veniente da lide, salvo se ocorrer o condicionalismo pre-
visto no art.o 51, n.o 2, da LPTA.

Recurso no 37 277 em que são recorrentes E. Semedo & Filhos Lda.
e recorrido o Chefe de Divisão de Fiscalização do Departamento
de Conservação de Obras da Câmara Municipal de Lisboa, de que
foi relator o Exmo. Conso. Dr. Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I

E. Semedo & Filhos, Lda., melhor identificada nos autos, recorre
da decisão do TAC de Lisboa que julgou extinta a instância por im-
possibilidade superveniente da lide, no recurso contencioso que in-
terpôs do despacho do Chefe de Divisão de Fiscalização da Câmara
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Municipal de Lisboa, que, sob subdelegação do Director do Depar-
tamento de Conservação de Edifícios e Obras Diversas, lhe impôs
a realização de obras de beneficiação num prédio de sua propriedade.

Na sua alegação a recorrente defende a revogação daquela decisão,
apresentando as seguintes conclusões:

«1- O acto recorrido não foi ratificado pela Deliberação n.o
125/CM/94 da Câmara Municipal de Lisboa;

2- Esta deliberação constitui expressamente uma aprovação do acto
recorrido;

3- A qualificação pelo Chefe de Divisão como sendo uma ratificação
a Deliberação da Câmara Municipal de Lisboa que aprovou o acto
recorrido não a transforma em «ratificação»;

4- O acto aprovado é o acto principal da aprovação, pelo que se
mantém na ordem jurídica;

5- Consequentemente, o acto recorrido não foi substituído nem
retirado por outro praticado pela Câmara Municipal de Lisboa;

6- Por tudo, pois, não se verificam os pressupostos da extinção
da instância por impossibilidade da lide».

O Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
da confirmação do decidido.

O Processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Por que tal não foi feito no momento oportuno, importa fixar a
matéria de facto relevante:

A- Por ofício de 12.4.94, emitido no processo 477/1/93, foi a re-
corrente notificada do despacho (o acto recorrido) com o seguinte
teor: «Tendo em vista o disposto no artigo 9.o do Regulamento Geral
das Edificações Urbanas, e por determinação do Exmo. Director de
Departamento (despacho 6/DMCCE/DCEOD de 1991/09/10) fica
Vxa. intimado na qualidade de proprietária do prédio situado na Rua
Campo de Ourique, n.o 61/67, em Lisboa, a iniciar no dito prédio,
no prazo de 15 dias contados da data da publicação da presente
intimação em Diário Municipal, obras de reparação e beneficiação
geral, as quais deverão ficar concluídas nos 30 dias seguintes ao seu
início».

B- Em 4.5.94, pela Deliberação 125/CM/94, «A Câmara Municipal
de Lisboa, em reunião de 4 de Maio de 1994, deliberou, por una-
nimidade, aprovar os despachos de intimação para obras nos edifícios
particulares em mau estado, constantes dos mapas n.os 39 a 42 que
ficam anexos à presente deliberação» constando do referido mapa
justamente o processo 477/1/93 e o prédio nele referido, tudo melhor
identificado na alínea anterior.

III

Perante as alegações da recorrente fica-se com a certeza de que
continua a entender que o acto impugnado persiste na ordem jurídica
pretendendo que o recurso prossiga contra ele tal como o delineou
na petição inicial. Ou seja, o objecto do recurso continuaria a ser
o despacho de 10.2.94 do Chefe de Divisão de Fiscalização da Câmara,
não extraindo quaisquer consequências jurídicas da deliberação ca-
marária de 4.5.94 que procedeu à sua «aprovação».

Vejamos. É manifesto que o acto impugnado padecia de vício de
incompetência (art.o 54, n.o 4 da LAL, a Lei 100/84, de 29.3), vício
que, de resto, a própria recorrente logo suscitou na petição de recurso.
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(1) Sérvulo Correia, Noções de Direito Administrativo, I, pág. 321.
(2) Marcelo Caetano, Manual, I, 9.a edição, pág. 532.
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Foi nessa constatação que a Câmara Municipal, o órgão competente
para praticar o acto em causa, mesmo para a recorrente (art.o 51,
n.o 2, alínea d), proferiu a deliberação de 4.5.94, que abrangeu um
vasto conjunto de outros actos nas mesmas circunstâncias, com o
intuito de o sanar.

E fê-lo, seguramente, a coberto do art.o 137, n.o 3 do CPA, nos
termos do qual, «em caso de incompetência o poder de ratificar o acto
cabe ao órgão competente para a sua prática», com as consequências
assinaladas no segmento final do seu n.o 4, ou seja, a retroacção
dos seus efeitos à data do acto a que respeita. Isto é assim, desde
logo, porque o acto ratificado desaparece da ordem jurídica por força
desta posterior intervenção da Administração. A situação fica toda
ela regulada, desde o seu início, por este segundo acto que visa reflectir
(substituindo o anterior) uma actuação administrativa mais adequada
e de acordo coma legalidade vigente. Qualquer das figuras previstas
neste preceito tem em vista suprir ilegalidades dos actos que visaram
substituir.

Não obstante a palavra utilizada na referida deliberação camarária
é inquestionável que aquela autoridade não exercitou qualquer poder
de aprovação, em sentido técnico jurídico por não lhe estar subjacente
uma realidade factual ou jurídica a carecer ou permitir uma tal medida.
A aprovação (1) situa-se no campo da eficácia de actos válidos
(art.o 129, alínea a) do CPA) e está normalmente associada ao exercício
de poderes tutelares, enquanto a ratificação (2) está colocada no âm-
bito dos actos inválidos, visando justamente sanar o vício gerador
da invalidade.

No caso de o vício gerador da ilegalidade ser a incompetência,
como reconhecidamente sucede no caso presente, é a própria lei,
o citado n.o 3 do art.o 137, a apontar o caminho: a ratificação do
acto pela autoridade competente.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação da recorrente.
Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da recorrente, fixando a Taxa de Justiça e a Pro-

curadoria em, respectivamente, 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Macedo
de Almeida — Pais Borges.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Concurso no âmbito do funcionalismo público. Critérios de
avaliação. Entrevista. Fundamentação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — De acordo com o disposto no artigo 5, n.o 1, c) do DL
498/88, de 30.12, só é exigível a divulgação atempada
dos métodos de selecção e do sistema de classificação

7105

final e já não a dos critérios de avaliação que pode ser
efectuada em acta que anteceda a classificação final.

2 — No método ”entrevista” existe uma larga margem de li-
berdade por parte do júri, dando-se como suficientemente
fundamentada se for produzida uma apreciação global
de cada candidato, alicerçada em 2 parâmetros prede-
finidos, subdivididos cada um deles em 4 níveis.

3 — Deve dar-se como fundamentado, por remissão (artigo
125, n.o 1, do CPA), o despacho de ”Concordo” exarado
em local apropriado de informação solicitada, na sequên-
cia de recurso hierárquico para o autor do acto.

Recurso n.o 38638. Recorrente: Xavier Bravo Maria Pereira Fernandes
Recorrido: Ministro da Agricultura. Relator: Exmo. Conselheiro
Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I

Xavier Bravo Maria Pereira Fernandes, melhor identificado na
petição de recurso, recorre do despacho do Ministro da Agricultura
e Pescas de 9.6.95, que indeferiu o recurso hierárquico que interpôs
do acto do Secretário Geral do Ministério que homologou a lista
de classificação final que o graduou em 3.o lugar no concurso aberto
para o preenchimento de uma vaga de Chefe de Repartição do quadro
de pessoal da Secretaria Geral do Ministério.

Alegou que o júri aplicou critérios inadequados e que se a legalidade
tivesse sido respeitada o lugar que lhe caberia seria o primeiro. Im-
putou ao acto recorrido vários vícios de violação de lei (artigo 5,
n.o 1 c) e artigo 4 do DL 498/88, de 30.12), vício de forma por falta
de fundamentação, violação dos princípios da legalidade, proporcio-
nalidade, igualdade, imparcialidade e da justiça e, finalmente, desvio
de poder.

Respondeu a autoridade recorrida sustentando a legalidade do acto,
referindo que o recorrente não obstante imputar ao acto diversas
ilegalidades não identifica minimamente os factos que servem de su-
porte a tais violações, concluindo que por serem improcedentes os
vícios invocados o recurso não merece provimento.

Na sua alegação o recorrente apresentou as seguintes conclusões:
«A) O acto submetido a recurso enferma de vício de violação de

lei, porque o júri, ao atribuir a alguns concorrentes, classificações su-
periores às que lhe eram autorizadas, violou o artigo 31 do DL 498/88,
de 30.12, e ainda não repôs a legalidade, face ao enquadramento legal
dos métodos de selecção previstos no artigo 4.o do mesmo diploma;

B) O acto submetido a recurso enferma de vício de violação de lei,
porque o júri, só extemporaneamente, quando já tinha total conhecimento
das situações a valorizar, definiu critérios de valorização subjectivos e
inadequados ao conteúdo funcional do lugar a prover (cfr. Actos do
júri) em violação dos princípios da legalidade, igualdade, proporcio-
nalidade, justiça e imparcialidade, previstos nos artigos 3, 5 e 6 do CPA,
e ainda da alínea c) do n.o I do artigo 5.o do DL 498/88, de 30.12,
o que torna o acto anulável, conforme o artigo 135.o do CPA;

C) O acto submetido a recurso enferma de vício de forma, por falta
de fundamentação, porque o júri ao socorrer-se dos vagos conceitos
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de ”Estética de Comunicação ”, ”Grau Normal” e ” Muito Apreciáveis”,
não só desadequados aos critérios de selecção para o lugar a prover
Chefe de Repartição como não permitindo ao recorrente nem a niguém
a reconstrução do iter cognoscitivo do autor do acto, violaram-se por
isso os artigos 124 e 125 do CPA e o n.o 3 do artigo 1.o do DL n.o 256-A/77,
de 17.6;

D) O mesmo acto submetido a recurso enferma de vício de forma,
por falta de fundamentação, porque se limitou a um simples ‘‘Concordo.
Proceda-se à alteração”, sem qualquer referência expressa ao parecer
em que foi aposto, o que viola o artigo 268.o, n.o 3 da CRP, o artigo 125.o
n.o 1 e 2 do CPA e o n. o 1 do DL n.o 256-A/77.»

No seu parecer final, o Magistrado do Ministério Público pro-
nunciou-se pelo improvimento do recurso invocando as razões adian-
tadas pela autoridade recorrida tanto na resposta quanto nas ale-
gações.

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Dos elementos constantes dos autos importa fixar a matéria de
facto indispensável:

1 - Por aviso publicado na 2.a série do Diário da República n.o
170, de 25.7.94, foi aberto concurso para o preenchimento de uma
vaga de Chefe de Repartição do quadro de pessoal da Secretaria-Geral
do Ministério da Agricultura, sendo que os métodos de selecção a
utilizar seriam a avaliação curricular e a entrevista ( ponto 10 ), con-
signando-se que esta ”será pontuada numa escala de 0 a 20 valores,
nos termos do artigo 31.o do DL 498/88, de 30.12”. O Ponto 4 contém
a ”Descrição sumária das funções correspondentes ao lugar a prover
- coordenação e execução de todas as acções relativas a gestão de con-
servação e inventário do património, aprovisionamento e frota automóvel,
do expediente e arquivo e dos sistemas de produção, tratamento e con-
servação de documentos”.

2 - Em 24.1.95 o júri do concurso reuniu, tendo deliberado quanto
ao método de selecção ‘‘entrevista,”

«2. Entrevista:
A legislação que regulamenta as princípios enformadores do Recru-

tamento e Selecção de Pessoal prevê a avaliação das capacidades e
aptidões do candidato, num concurso, por comparação com o perfil
de exigências da função a que respeita o lugar.

Estas estão implícitas no conteúdo funcional do Chefe de Repartição
definido no Aviso de Abertura anteriormente referido.

Numa perspectiva de avaliação uniforme utilizar-se-ão os seguintes
factores de apreciação, nas acepções que de seguida se apresentam, que
facilitam a traçagem do perfil do candidato:

a) Qualidade da Experiência Profissional considerará o grau de de-
senvolvimento de conhecimentos práticos apreendidos no exercício efec-
tivo de funções de chefia administrativa, bem como o nível de empe-
nhamento pela actualização e valorização profissionais.

Esta será apreciada a partir da seguinte tabela classificativa:
1.o Nível - Quando o candidato evidencie excelente empenho em man-

ter-se tecnicamente actualizado e/ou tenha desenvolvido muito diversas
actividades funcionais - 20 valores.

2.o Nível - Quando o candidato evidencie elevado empenho em man-
ter-se tecnicamente actualizado e/ou tenha desenvolvido diversas acti-
vidades funcionais - 18 valores.
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3.o - Nível - Sempre que o candidato denote empenho em manter-se
tecnicamente actualizado e/ou tenha desenvolvido actividades funcio-
nais - 16 valores.

4.o - Nível - Quando o candidato manifeste relativo empenho em
manter-se tecnicamente actualizado e/ou tenha desenvolvido actividades
funcionais em número reduzido - 14 valores.

b) Estética de comunicação - apreciará um conjunto de aptidões de-
tectáveis na comunicação oral, traduzíveis pelas seguintes manifestações:
fluência verbal, sentido crítico, capacidade de argumentação, sentido
de organização do discurso e riqueza de vocabulário.

Esta será apreciada a partir da seguinte tabela classificativa:
1.o Nível - Quando o candidato evidencie em grato elevado apreciáveis

manifestações do tipo acima indicadas - 20 valores.
2.o Nível - Quando o candidato evidencie muito apreciáveis mani-

festações do tipo acima indicadas -18 valores.
3.o Nível - Sempre que o concorrente demonstre possuir as aptidões

acima referidas em grau normal - 16 valores.
4.o Nível - Desde que o candidato manifeste estética de comunicação,

na acepção definida, abaixo do normal 14 valores.
A fórmula matemática que objectivará a classificação do candidato

através deste método de selecção terá a seguinte expressão:

EPS=QEP+EC
2

em que:
QEP = Qualidade da Experiência Profissional e
EC = Estética de Comunicação.

Foi assim deliberado criar uma ficha de Avaliação Curricular e de
Entrevista Profissional de Selecção, a utilizar nos dias em que estas
últimas se realizarão, a qual integrará todos os factores anteriormente
descritos, e cujo modelo se anexa à presente acta.»

3 - Em 9.6.95 o Ministro da Agricultura proferiu o acto recorrido
(”Concordo. Proceda-se à alteração”), aposto no canto superior direito
da informação n.o 8/SEG/DAJ, Processo 872270, elaborada na se-
quência de recurso hierárquico deduzido pelo recorrente, sendo que
no canto esquerdo consta um parecer do Secretário-Geral, com o
seguinte conteúdo: ”Concordo. Julgo de se dar provimento como se
propõe, devendo assim ser rectificada a lista após a indispensável
concordância do senhor Ministro”. No n.o VII do referido parecer
consta o seguinte:

”Pelo que antecede e em conclusão somos de parecer
a) Deverá ser rectificada a violação de lei por erro sobre os pressupostos

de facto no factor, formação profissional complementar específica, po-
dendo-se em seguida;

b) Manter os restantes fundamentos por não existir qualquer vício
ou ilegalidade e homologar a nova lista de classificação final”

III

O recorrente logo na petição de recurso procede a uma exposição
confusa e desordenada sem arrumar cada facto ou conjunto de factos
e a ilegalidade que lhe corresponde para dessa forma caracterizar
devidamente o vício respectivo. Ora, como se extrai da doutrina. ema-
nada do acórdão deste STA de 28.6.95, proferido no recurso 37067,
invocar um vício significa descrever a factualidade pertinente, a ar-



(1) Acórdãos deste STA de 30.11.95 e 6.10.99, respectivamente nos recursos 31962 e
35267.
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gumentação jurídica adequada e identificar inequivocamente o pre-
ceito ou princípio jurídico violado. Por outro lado, são as conclusões
que delimitam o âmbito do recurso, de forma que apenas os vícios
que cumpram aquele condicionalismo mínimo que se encontrem ver-
tidos nas conclusões da alegação do recorrente irão ser apreciados.

Invocando o disposto no artigo 31 do DL 498/88, de 30.12, o re-
corrente adianta que o júri atribuiu a alguns concorrentes classificações
superiores àquelas que lhes caberiam.

Não adiantou o quantum desse excesso, nem explicou como fora
atingido. Trata-se de uma alegação meramente conclusiva sem qual-
quer apoio em factos concretos não podendo, por isso, ser considerada,
tendo necessariamente de improceder.

Na conclusão B) o recorrente invoca ao mesmo tempo a violação
do princípio constitucional da legalidade, nas diversas vertentes que
comporta, e a violação da alínea c) do n.o 1 do artigo 5 do DL 498/88.

No essencial, insurge-se contra o facto de o júri ”quando já tinha
total conhecimento das situações a valorizar, definira critérios de va-
loração subjectivos e inadequados ao conteúdo .funcional do ligar a
prover”. O recorrente está a reportar-se apenas ao método de selecção
”entrevista”, face ao que deixou expresso no artigo 3 da petição. Como
se vê no ponto 2 da matéria de facto o júri, na sua reunião de 24.1.95
(acta n.o 2), em relação à entrevista deliberou pontuá-la nos termos
ali alinhados tendo para o efeito definido dois parâmetros: ”Qualidade
da Experiência Profissional” (considerará o grau de desenvolvimento
de conhecimentos práticos apreendidos no exercício efectivo de fun-
ções de chefia administrativa, bem como o nível de empenhamento
pela actualização e valorização profissionais), com 4 níveis, e ”Estética
de comunicação” (apreciará um conjunto de aptidões detectáveis na
comunicação oral, traduzidas pelas seguintes manifestações: fluência
verbal, sentido crítico, capacidade de argumentação, sentido de or-
ganização do discurso e riqueza de vocabulário), igualmente com 4
níveis. A definição, neste momento, dos referidos parâmetros não
viola a alínea c) do n.o 1 do artigo 5 citado. Com efeito, ali apenas
se exige a ”Divulgação atempada dos métodos de selecção do sistema
de classificação final a utilizar e dos programas das provas de co-
nhecimentos” Os parâmetros ou critérios de avaliação podem ser de-
finidos posteriormente, constando naturalmente das actas das reuniões
que antecedam a classificação final (1). Finalmente, a alegada ina-
dequação desses critérios à natureza do lugar a prover também não
procede. A sua escolha cabe ao júri e insere-se no âmbito da sua
ampla liberdade de actuação que neste contexto não é sindicável.

Parte do que se disse atrás é também aplicável à conclusão C).
Inserindo-se igualmente a matéria desta conclusão naquela margem
de ampla discricionariedade de que o júri goza, os conceitos nela
referenciados estão suficientemente explicitados. O de ”Estética de
comunicação” está até explicitamente definido como se deixou dito
atrás, na transcrição que se fez a esse respeito da matéria de facto.
O ”grau normal” e o ”muito apreciáveis”, correspondem a pontuações
numéricas, cabendo cada uma delas a um dos níveis previamente
definidos, sendo patente que a integração de cada entrevista nesses
níveis comporta sempre uma larga margem de liberdade susceptível
de conduzir a subjectivismos que permitirão conceder, para o mesmo
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parâmetro, pontuações diversas por parte de cada membro do júri
sem que daí decorra qualquer ilegalidade. No dizer do citado acórdão
de 6.10.99, ‘‘Não implica violação da objectividade dos métodos de
selecção a diversidade de pontuações atribuídas pelos vários membros
do júri às entrevistas dos candidatos”. Improcede, assim, também esta
conclusão.

Improcede, ainda, e finalmente, a conclusão D). O que consta do
n.o 3 da matéria de facto conjugado com o disposto no artigo 125
n.o 1 do CPA mostra à evidência a sem razão do recorrente a esse
propósito. O despacho ministerial aqui impugnado, aposto em local
apropriado, no canto superior direito de uma informação produzida
na sequência de um recurso hierárquico deduzido pelo recorrente,
ao afirmar a sua concordância, só pode entender-se como sendo com
essa informação, tanto mais ser esse o caminho apontado no parecer
emitido pelo Secretário Geral do Ministério inserido no canto oposto.

Trata-se de uma remissão clara e inequívoca de modo que a fun-
damentação do acto é a que consta dessa informação.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do recorrente.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e em

condenar o recorrente nas respectivas custas, fixando-se a Taxa de
Justiça e a Procuradoria em, respectivamente, 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Rui Botelho — Santos Bote-
lho — Macedo de Almeida.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Procedimento disciplinar. Atestado médico.

Doutrina que dimana da decisão:

O atestado médico, apresentado em processo disciplinar, que
atesta uma situação de doença reportada a uma data pos-
terior à prática dos factos imputados ao arguido ou que
refere uma situação de cansaço físico e psíquico com eles
contemporânea, é irrelevante, para efeitos de avaliação da
culpa, se nele se não estabelece qualquer relação de cau-
sa/efeito com a sua actividade profissional,. tanto mais que,
no caso, o instrutor do processo o submeteu a junta médica
que o considerou imputável não só naquele momento como
posteriormente.

Recurso n.o 39.997. Recorrente: Conselho de Administração dos CTT;
Recorrido: Agostinho Gonçalves Cristino; Relator: Exmo. Conse-
lheiro Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I

O Conselho de Administração dos CTT-Correios de Portugal, SA,
vem recorrer da sentença do TAC de Lisboa que julgou procedente
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o recurso contencioso interposto da sua deliberação de 7.6.90 que
impôs ao recorrente a sanção de despedimento.

Na sua alegação o recorrente defende a revogação da decisão re-
corrida, referindo nas respectivas conclusões que:

1.o Não se verifica o vício de violação de lei por erro nos pressupostos
de facto e de direito, imputado ao acto recorrido, por alegada violação
do dever de investigação e por a entidade recorrida ter feito um
juízo manifestamente erróneo sobre a suficiência ou apreciação da
prova, porquanto consta do processo prova bastante (documental e
testemunhal) sobre a prática pelo recorrente dos factos que lhe foram
imputados, bem como da sua responsabilidade pelos mesmos. (fls.
3/8, 10/15, 34, 36/44, 53, 91/97, 138/142, 148/151, 168 e 169).

2.o Efectivamente, a entidade recorrida, em face das dúvidas sus-
citadas pelo recorrente sobre a sua responsabilidade pelos actos co-
metidos (cuja materialidade e autoria nunca contestou), solicitou o
Parecer da Junta Médica sobre a sua imputabilidade à data da prática
dos factos, e, se era imputável, àquela data, em que grau (fls. 168
do P.D.).

3.o Ora, sendo certo “que o juízo de imputabilidade não pode fa-
zer-se em abstracto, com carácter de generalidade, mas tão-só, em
concreto, isto é, em relação com um certo facto. . .(cfr. Eduardo Cor-
reia — Direito Criminal, vol I, pág. 346), é óbvio que no Parecer
emitido pela Junta Médica foram tomadas em consideração as con-
cretas circunstâncias em que o recorrente alega ter praticado os factos
que lhe foram imputados.

4.o Pelo que, ao contrário do alegado pela douta sentença recorrida,
foram averiguadas as eventuais relações causa/efeito entre as decla-
rações constantes dos atestados, o volume de trabalho e os factos
constantes da acusação.

5.o O recorrente foi considerado totalmente imputável à data da
prática dos factos (fls. 169).

6.o Logo, provados os factos que lhe foram imputados a título de
dolo, não restam dúvidas sobre a correcta integração da conduta do
recorrente no disposto no n.o 1 e alínea i) do n.o 2 do art. 16.o do
RD, por consubstanciarem grave e culposa violação dos deveres de
honestidade e lealdade, quebrando dolosamente a confiança que a
Empresa nele depositara e tornando prática e imediatamente im-
possível a subsistência da relação de trabalho.

7.o Pelo que, ao decidir como decidiu, a sentença recorrida violou
o disposto no supracitado art. 16.o do RD.

No seu parecer final, o Magistrado do Ministério Público pro-
nunciou-se pelo improvimento do recurso, entendendo que a sentença
recorrida deveria ser confirmada justamente com os seus fundamentos.

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Os factos imputados ao recorrente que determinaram a sanção
disciplinar de despedimento foram os seguintes:

1- Em dia indeterminado do mês de Março de 1989 ter recebido
da utente Maria da Luz Fidalgo Silvestre a quantia de 3240$00 para
pagamento da Taxa da RTP, o que não fez, gastando o dinheiro
em proveito próprio;

2- Em 31 de Maio de 1989, ter recebido de Honorata Lourenço
Tojeiro a quantia de 3200$00 para pagamento da Taxa da RTP, não
tendo efectuado o pagamento e gastando o dinheiro em seu proveito; (1) Os factos constantes da acusação.
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3- Em 12 de Junho de 1989, ter recebido da utente Maria Hermínia
Pedro a quantia de 1596$00 para pagamento do telefone n.o 9276157,
pagamento que não efectuou, tendo gasto o dinheiro em seu proveito;

4- Em 21 de Junho de 1989, ter recebido da utente Maria José
Barbosa Pinheiro a quantia de 8527$00 para pagamento do respectivo
telefone, tendo gasto o dinheiro em proveito próprio;

5- Em 13 de Setembro de 1989 ter emitido um cheque de 30000$00
sobre a respectiva conta/vencimento CTT, que na exactoria da CTF
de Mem Martins, e que foi posteriormente devolvido por falta de
provisão - vide doc. de fls. 5 e 6.

Este conjunto de factos não foi questionado pelo recorrente que
no entanto procurou justificar a sua actuação apresentando dois ates-
tados médicos. No primeiro, datado de 10.8.89, diz-se que o recorrente
«se encontra doente e impossibilitado de cumprir com as suas obrigações
prófissionais desde 10 de Agosto de 1989» (fls. 121 do instrutor) e
no segundo, de 20.11.89, diz-se que o recorrente sofreu a partir de
Fevereiro de 1989 «de um estado de intensa astenia física e intelectual
do qual tem vindo a recuperar, continuando ainda sob vigilância médica»
(fls. 120).

No intuito de avaliar o estado psíquico do recorrente, essencial-
mente à data dos factos, a autoridade recorrida, em 10.1.90, sub-
meteu-o a junta médica para a qual formulou os seguintes quesitos,
a que foi dada resposta afirmativa:

Se o recorrente era imputável na altura da prática dos factos;
Se é imputável à data e em que grau;
Se tem capacidade para organizar a defesa;
Se reúne condições para prestar serviço contínuo e útil (fls. 168/169).
Para fundamentar o sentido da decisão, o de dar provimento ao

recurso contencioso, na sentença consignou-se que:
«Em face dos elementos fácticos carreados pelo recorrente no pro-

cesso disciplinar, deveria a entidade recorrida ter averiguado da re-
lação de causa/efeito entre as declarações constantes dos atestados,
o volume de trabalho e os factos constantes da acusação. Ao não
o ter feito, e ao ter aplicado a pena disciplinar de despedimento,
a entidade recorrida fez, no mínimo, um juízo manifestamente erróneo
sobre a suficiência ou apreciarão da prova - erro nos pressupostos
de facto e de direito - o que determina a anulação do acto».

Vejamos.
Em primeiro lugar, não é certo que a autoridade recorrida não

tenha feito a apreciação suficiente da relação causa/efeito entre o
volume de trabalho e os factos constantes da acusação. Fê-lo no re-
latório do Instrutor, onde se refere que “Também os argumentos de
excesso de serviço, . . . não comprovado aliás pelo arguido, não podem
justificar os procedimentos antes referidos” (1) (fls. 172 v), e ainda na
informação sobre ele lavrada, elementos de que o acto impugnado
se apropriou, onde se afirma que “Na verdade, não se põe em dúvida
as alterações feitas na organização de serviço pela DGC já que é o
órgão com competência para as fazer, mas a verdade é que não se
prova que tais alterações tenham contribuído para a prática dos factos
infraccionais ou tão-pouco tenham afectado o estado físico e emocional
do arguido” (fls. 178 v). De igual modo, esse aspecto é considerado
no parecer do Conselho Disciplinar quando sublinha que “o estado
de grande cansaço que invoca não está provado nos autos, nem, a existir,
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justificava a retenção em seu poder de valores que lhe haviam sido
confiados pelos utentes, que nele confiavam, para pagamento de serviços
e de que ele se aproveitou” (fls. 182 v).

Em segundo lugar, não é verdade que a autoridade recorrida tam-
bém não tenha tido em consideração o conteúdo dos atestados médicos
apresentados pelo recorrente no processo disciplinar, naquilo que o
seu conteúdo poderia ter de relevante no âmbito da prática dos factos
e da consequente punição. O primeiro atestado, o de 10.8.89, é ir-
relevante uma vez que nele se afirma apenas que o doente “se encontra
impossibilitado de cumprir as suas obrigações profissionais desde 10
de Agosto de 1989” quando a verdade é que todos os factos constantes
da acusação, com relevância profissional, são anteriores a essa data
e aquele que lhe é posterior não se situa directamente no âmbito
da sua actividade profissional por se ter traduzido tão somente na
passagem de um cheque sem provisão sobre a sua conta/vencimento
nos CTT. O segundo atestado, passado a 20.11.89, data muito posterior
ao último dos factos que lhe foram imputados na acusação, basta-se
com a simples afirmação de que a partir de Fevereiro desse mesmo
ano o recorrente se encontrou num “estado de intensa astenia fisica
e intelectual” não se extraindo desse estado de cansaço qualquer con-
sequência no plano da sua actividade profissional.

Não obstante a irrelevância global desses atestados médicos o re-
corrente foi submetido a junta médica que se pronunciou pela sua
imputabilidade plena no momento da prática dos factos e, poste-
riormente, pela sua capacidade para organizar a defesa no processo,
bem assim como para continuar a prestar serviço contínuo útil. Pon-
derou igualmente a autoridade recorrida - o que até nem estava obri-
gada a fazer, uma vez que o único atestado médico que o menciona
nem sequer estabelece qualquer relação entre a astenia e o serviço
- a relevância daquele estado de cansaço na materialidade dos factos
praticados concluindo negativamente, ou seja, que não havia qualquer
relação entre esse estado e a natureza das infracções praticadas. Como
se assinala a esse propósito no relatório do instrutor, «. . . os ar-
gumentos de excesso de serviço, de grande cansaço físico e psíquico
. . . não podem, de modo algum justificar os procedimentos antes re-
feridos», aspecto também considerado na informação sobre ele emitida
a que já atrás se fez a devida menção.

De resto, não se vê em que medida uma situação de cansaço possa
explicar apropriações de dinheiros de clientes, resultantes de cobranças
que não foram documentadas voluntariamente com os respectivos
recibos. E muito menos se percebe essa conexão, como aconteceu
num dos casos em que o recorrente não tendo entregue imediatamente
o respectivo recibo, o fez no dia seguinte, embora sem ter dado entrada
dessa quantia nos serviços ( fls. 8/9 ).

Falecem, assim, à sentença recorrida os fundamentos que lhe ser-
viram de suporte, devendo ser revogada.

Nos termos expostos, acordam em conceder provimento ao recurso
jurisdicional, ordenando a baixa dos autos ao TAC de Lisboa a fim
de serem conhecidos os restantes vícios imputados ao acto adminis-
trativo impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Gon-
çalves Loureiro — Macedo de Almeida.
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Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Execução de julgado. Indemnização.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No processo de execução de julgados visa-se a reposição
da chamada situação actual hipotética em que se en-
contraria o exequente não fora o acto anulado.

II — A indemnização, quando devida, destina-se a compensar
os benefícios que, em termos de aplicação da lei e de
evolução, o exequente poderia colher.

III — Discutindo-se a (in)existência da obrigação de indemnizar
e envolvendo a matéria de adjudicação grande comple-
xidade, há que remeter as partes para a acção de in-
demnização a que se refere o arto 10o, no 4 do
D.L. 256-A/77 de 17-6.

Recurso n.o 41.540-A em que são recorrente Labnorma e recorrido
Ministro da Educação e de que foi Relator o Exmo.o Cons.o Dr. João
Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do STA:

Oportunamente, LABNORMA — Equipamentos de Controle de
Qualidade e Investigação, L.da. requereu a execução do acórdão do
Pleno de 13-4-00 que concedeu provimento parcial ao seu recurso
interposto do despacho de 23-7-96 do Senhor Ministro da Educação,
na parte relativa à adjudicação do lote S 8 D, no âmbito do Concurso
Público para fornecimento de material didáctico para as escolas do
ensino básico e secundário para cada uma das 5 DRE, por se entender
padecer, em relação a tal lote, de vício de forma de falta de
fundamentação.

Notificada a autoridade ora executada, nos termos do art. 10.o n.o 1
do DL 256-A/77 de 17-6, diploma a que se reportarão os demais
preceitos legais citados sem outra especial menção de origem, veio
dizer que não concorda com os montantes pedidos e com o próprio
pedido de indemnização que, no seu entender, não seria devida.

Na sequência da notificação para os efeitos do disposto no art. 8.o,
n.o 1, a mesma autoridade veio invocar a existência de causa legítima
para a inexecução do julgado.

Notificada desta declaração, a exequente nada veio dizer, embora,
no art. 8.o do seu requerimento inicial, tenha manifestado a sua con-
cordância com a invocação de tal causa.

O EMMP emitiu parecer no sentido de as partes serem remetidas
para a competente acção de indemnização, dada a evidente com-
plexidade da indagação exigida.

O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos, agora, decidir:
Tendo em conta o enunciado fáctico mencionado no relatório deste

acórdão, afigura-se-nos, adianta-se, desde já, que assiste razão à con-
clusão do douto parecer do EMMP:

O acto ministerial de adjudicação de 23-7-96 foi anulado pelo ac.
do Pleno de 13-04-00, mas e apenas na parte relativa à adjudicação
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do lote S 8 D e por verificação de vício de forma por falta de
fundamentação.

O acórdão não foi executado espontaneamente e as partes estão
de acordo quanto à existência de causa legítima da sua inexecução.

Existe, no entanto, desacordo total quanto à fixação de indem-
nização, negando a autoridade ora executada a própria obrigação
de indemnizar.

Como é sabido, no processo de execução de julgados, visa-se a
reposição da chamada situação actual hipotética em que se encontraria
o exequente, não fora o acto anulado.

A indemnização destina-se, no enunciado propósito, a compensar
os benefícios que, em termos de aplicação de lei e da evolução normal
da situação, o exequente poderia colher.

Na situação em análise, para além da prévia definição dos pres-
supostos da responsabilidade, designadamente em sede de determi-
nação do nexo de causalidade a própria averiguação do dano, e sua
extensão, envolveria necessariamente averiguação de grande comple-
xidade que se não compadece com o carácter expedito, simples e
sumário inerente ao processo de execução de julgados.

Pelo exposto, acorda-se, nos termos do preceituado no art.o 10.o,
n.o 4 do DL 256-A/77, de 17-06, em remeter as partes para a de-
terminação do ‘‘an” e ”quantum” indemnizatório para a competente
acção, julgando-se assim finda a presente execução.

Custas pela exequente, com 15.000$00 de Taxa de Justiça.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Pais Bor-
ges — Macedo de Almeida.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Recurso por oposição de acór-
dãos. Prazo da alegação. Rejeição do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Apesar da sua revogação, no âmbito do processo civil
(artigos 3.o e 17.o, n.o 1 do DL n.o 329/95, de 12 de
Dezembro), as normas dos artigos 765.o a 767.o do Código
do Processo Civil continuam aplicáveis, com as neces-
sárias adaptações, à regulação da tramitação do recurso
por oposição de acórdãos, no âmbito do contencioso
administrativo.

2 — Nos termos do artigo 765.o, n.o 3 CPC e 6.o, n.o 1, al.
b), daquele DL n.o 329/95, o prazo para apresentação
da alegação é de dez dias, a contar da notificação do
despacho que admita esse recurso.

3 — Decorrido esse prazo, sem que seja apresentada alegação,
deve o recurso ser julgado deserto.

4 — Deve indeferir-se a reclamação do despacho que, com
tal fundamento, declarou a extinção da instância do re-
curso jurisdicional.
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Recurso n.o 45 013. Recorrente: Sociedade de Construções Manuel
Gouveia Ld.a; Recorridos: Secretário de Estado dos Transportes
e outros. Relator: Adérito Santos.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

Sociedade de Construções Manuel Gouveia, Lda, com sede na Rua
António Elvas, n.o 10, no Laranjeiro, vem reclamar para a conferência
do despacho do Relator, de 19.04.01, proferido a fl. 166, dos autos,
que, por falta de alegações e nos termos das disposições combinadas
dos arts. 690/3 e 287/c) do Código do Processo Civil (CPC), aplicáveis
por força do art. 102 Lei de Processo nos Tribunais Administrativos
(LPTA), julgou extinta a instância do recurso jurisdicional para o
Pleno da Secção, interposto pela ora reclamante, com fundamento
em oposição de julgados.

A fundamentar a reclamação, alega que, seguindo-se o art. 698/2
do CPC, teria o prazo de 30 dias, para apresentar a respectiva alegação
escrita e que, independentemente da questão da vigência dos arts. 763
a 770 CPC, o art. 102 LPTA determina a aplicação do normativo
do CPC com as necessárias adaptações; pelo que, tendo passado, de
5 para 10 dias, o prazo geral previsto no art. 153 CPC, não pode
essa regra valer para a apresentação de alegações, sob pena de in-
constitucionalidade, por violação do art. 20 da CRP. E termina o
respectivo requerimento, de fl. 177 a 181, dos autos, com as seguintes
conclusões:

a) O despacho de fls. do Ven. Conselheiro Relator, que determina
a extinção da instância do recurso interposto por falta de alegações
radica numa interpretação desse Venerando tribunal clara e gritan-
temente inconstitucional, por violação do art. 20.o da CRP ao con-
figurar uma denegação do direito e a tutela jurisdicional efectiva;

b) Em razão do princípio da proporcionalidade e da boa fé, a
consideração de que o prazo para alegações é meramente de 10 (dez)
dias não pode coincidir com o prazo geral do CPC, atenta a com-
plexidade da peça processual que constituem as alegações, agravadas
de o serem para a mais alta instância da Jurisdição administrativa
- V. Ex.as, Venerandos Conselheiros - e quando assim considerada
deveria ser notificada às partes, para que se alcance uma tutela efec-
tivados direitos dos cidadãos e da ora reclamante.

Respondeu a recorrida Sociedade Industrial de Empreitadas e Cons-
truções Valente, L.da, defendendo o indeferimento da reclamação,
pois que não existe fundamento legal para a pretendida notificação
para alegações; o prazo de dez dias, para a apresentação destas, está
fixado na lei (art. 765/3 CPC); e, finalmente, a existência de prazo
para alegações e a decisão de deserção do recurso, por falta delas,
não pode constituir denegação de justiça.

O representante do Ministério Público, acompanhando as razões
da recorrida, pronunciou-se (fl. 194), no sentido no sentido de ser
desatendida a reclamação.

Sem vistos, vem os autos à conferência.
Cumpre decidir.
A ora reclamante interpôs recurso para o Pleno da Secção do acór-

dão proferido, a fl. 134, ss., dos autos, com fundamento em oposição
desse acórdão com o proferido, em 08.04.1997, no processo n.o 35754,
afirmando, no correspondente requerimento (fl. 159), que o fazia
«nos termos do art.o 103 da LPTA “ex vi” dos arts. 765.o e 766.o do



7116

CPC, que se devem dar por aplicáveis mesmo em face do DL 329-A/95
de 12 de Dezembro».

O recurso interposto foi admitido, pelo despacho do Relator, de
08.03.01, no qual se determinou a respectiva subida imediata «nos
próprios autos e sem efeito suspensivo (art..o 24.o, al. b) do ETAF e
102.o da LPTA e 765.o do CPC)».

Por ofício de 13.03.01, foi a recorrente, ora reclamante, notificada
dos termos desse despacho de admissão do recurso e de fixação do
respectivo regime de subida.

Em 19.04.01, foi proferido o despacho (fl. 166, dos autos) ora sob
impugnação, que julgou pela extinção da instância do recurso, por
falta de apresentação da correspondente alegação.

A reclamante afirma-se surpreendida com tal decisão, referindo
que teria o prazo de 30 dias, para alegar por escrito, nos termos
do art. 698, n.o 2 do CPC.

Porém, está em causa recurso para o Pleno da Secção, com fun-
damento em oposição de acórdãos. Pelo que, na regulação da res-
pectiva tramitação, se aplicam, com as necessárias adaptações, as nor-
mas dos arts. 765 a 767, não obstante a revogação destas normas,
no âmbito do processo civil (arts. 3 e 17/1, do DL 329-A/95, de 12.12).
Neste sentido tem decidido uniformemente, a jurisprudência deste
Supremo Tribunal (vd., p. ex., ac. 24.04.96-Proc. 36643, e de
07.05.96-Proc. 36829).

A própria reclamante, como se viu, defendeu a aplicabilidade destes
preceitos legais, no requerimento de interposição de recurso. E tam-
bém o despacho que admitiu o recurso expressamente indicou o
art. 765 CPC, com regulador da respectiva tramitação. Sem que a
ora reclamante, devidamente notificada, tenha deduzido, então, qual-
quer impugnação a esse entendimento.

É, pois, infundada a invocação do art. 698 CPC. Que não é aplicável,
nos recursos por aposição de acórdãos no contencioso administrativo.

Neste caso, e para apresentação de alegação, vale a disciplina do
art.. 765 CPC: «3. Dentro de cinco dias, a contar da notificação do
despacho que admita o recurso, o recorrente apresentará uma alegação
tendente a demonstrar que entre os dois acórdãos existe a oposição exigida
pelos artigos 763.o e 764.o Se a não apresentar, o recurso é logo julgado
deserto; se a apresentar, pode a parte contrária responder findo o prazo
facultado ao recorrente.». Sendo que este prazo, por força do art. 6/1/b),
do DL 329-A/95, de 12 de Dezembro, passou de cinco para dez dias.

Como se vê, diversamente do que defende a reclamante, a de-
terminação do prazo em questão não decorre da regra geral sobre
prazos, estabelecida no art. 153 CPC.

Com efeito, estamos perante prazo especialmente previsto na lei.
Que o despacho reclamado se limitou a aplicar. Sendo que, como
bem refere a recorrida, a existência e aplicação judicial de norma
legal que prevê determinado prazo para apresentação de uma peça
processual não constitui denegação de justiça nem implica a violação
de qualquer princípio ou norma constitucional. Antes corresponde
a uma evidente necessidade de disciplina do próprio desenvolvimento
processual, sendo condição de igualdade das partes.

Por fim, sustenta a reclamante que, «em razão do princípio da
proporcionalidade e da boa-fé», deveria, pelo menos, ter sido no-
tificada de que dispunha de dez dias para apresentar a alegação em
causa.

Uma vez mais, porém, não lhe assiste razão. Tal pretensão carece
de fundamento e está mesmo em oposição com o que, a propósito,
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preceitua o transcrito n.o 3 do art. 765 CPC. Cuja aplicação, de resto,
a própria reclamante defendeu, ao interpor o recurso julgado deserto
pelo despacho reclamado. Pelo que menos se compreende que, agora,
invoque a boa-fé, para basear tal pretensão de notificação.

Conclui-se, em suma, que improcedem todas as razões em que
a reclamante fundamenta a impugnação que dirige ao despacho re-
clamado, que fez correcta interpretação e aplicação da lei.

Pelo tudo o exposto, decide-se indeferir a reclamação.
Custas pela reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00

(vinte mil escudos).

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Adérito Santos (relator) — João
Cordeiro — Gonçalves Loureiro.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Magistrados do M. Público. Movimentos. Promoção. Procu-
rador da República.

Doutrina que dimana da decisão:

Havendo vários Magistrados promovidos no mesmo movimen-
to à categoria de Procurador da República, o preenchimento
dos lugares faz-se segundo o critério da melhor classificação
e, em caso de igualdade, da maior antiguidade, sendo a
promoção e a nomeação para a vaga correspondente
indissociáveis.

Recurso n.o 46.044 em que são recorrente Leonor do Rosário Mesquita
Furtado e recorridos Conselho Superior do Ministério Público e
Amélia M. M. Cordeiro e de que foi Relator o Ex.mo Sr. Cons.o
Dr. Santos Botelho.

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

1 - Relatório
1.1 Leonor do Rosário Mesquita Furtado, casada, Procuradora da

República, residente na Rua Professor Reinaldo dos Santos, n.o 56,
6.o, Esq., Lisboa, recorre contenciosamente da deliberação do Con-
selho Superior do Ministério Público, de 3-11-96.

Nas suas alegações formula as seguintes conclusões:
“a) Havendo vários magistrados promovidos no mesmo movimento

à categoria de procurador da República, o preenchimento dos lugares
faz-se segundo o critério da melhor classificação e, em caso de igual-
dade, da maior antiguidade, sendo a promoção e a nomeação para
a vaga correspondente indissociáveis.

b) Estando tanto a recorrente como a recorrida particular clas-
sificadas de ”Muito Bom” e tendo a recorrente maior antiguidade,
cabia a esta a nomeação para um dos lugares vagos de procurador
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da República no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa postos
a concurso.

c) Nomeando para esse lugar a recorrida particular, a deliberação
recorrida violou o disposto no art. 117.o, n.o 3 (in fine) e no art.
121.o n.os 1, 2, 3, 6, 7 e 8 do Estatuto do Ministério Público, aprovado
pela Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto e nos n.os 5.3, 5.5 e 5.7 dos
Critérios Relativos ao Movimento de Magistrados, elaborados e apro-
vados na sessão de 29 de Setembro de 1999 do CSMP e divulgados
no seu Boletim n.o 34 - Ano IV, Setembro de 1999.

d) Não pode considerar-se que a preterição da recorrente tenha
resultado do disposto no art. 136.o n.o 2 do referido Estatuto desde
logo porque a deliberação não refere esse motivo. Admitindo, a be-
neficio de raciocínio que pudesse ser interpretado como a recorrida
particular pretende, o acto recorrido enfermaria, então, dos seguintes
vícios que subsidiariamente se invocam:

d1) violação desse art. 136.o n.o 2 do EMP por erro de aplicação,
pelas razões acima expostas;

d2) vício de forma por falta de fundamentação.
Neste termos, deve o presente recurso obter provimento e, em

consequência, ser anulado o acto recorrido. . .” - cfr. fls. 89/90.
1.2 A Entidade Recorrida, que já não tinha respondido ao recurso

contencioso, não alegou.
1.3 Por sua vez, a Recorrida Particular, tendo alegado, apresentou

as seguintes conclusões:
“1. O procedimento relativo à promoção de procuradores-adjuntos

a procuradores da República é constituído por dois actos distintos,
num primeiro, procede o CSMP à promoção do magistrado de acordo
com o regime legal estabelecido para o acesso à categoria de pro-
curador da República, após o que procede à colocação dos magistrados
promovidos, nos lugares vagos da categoria.

2. Assim, de acordo com o art. 116.o do EMP o acesso aos lugares
superiores do Ministério Público faz-se por promoção, sendo a pro-
moção à categoria de procurador da República, por mérito e por
antiguidade.

3. Nos mesmos termos se prevê no n.o 5 dos “Critérios Relativos
ao Movimento de Magistrados” que o acesso de procurador da Re-
pública decorre de promoção e faz-se por via de concurso ou segundo
a ordem da lista de antiguidade.

4. Fixando o art. 121.o, n.os 3 a 9 do EMP, bem como o n.o 5
dos supra referidos critérios, as regras a seguir no processo de acesso
à categoria de procurador da República, isto é, no processo de pro-
moção a procurador da República.

5. Tendo, de acordo com os supra-referidos preceitos legais, sido
a recorrente promovida, tido acesso à categoria de procurador da
República antes da ora recorrida particular e de acordo com os cri-
térios fixados.

6. Sendo que, após o acesso à categoria, após a promoção a pro-
curador da República, a colocação nos lugares disponíveis daquela
categoria, é regida pelas regras respeitantes à colocação e preferência
previstas no art. 136.o do EMP e n.o 3 dos “Critérios Relativos ao
Movimento de Magistrados”, por força do disposto no n.o 3.1 que
faz aplicar as regras relativas à transferência, a qualquer tipo de mo-
vimento do magistrado.

7. Pelo que, estando em causa o provimento de lugares num tribunal
de competência especializada (cfr. § 3.o da al. d) do n.o 3 dos Critérios
referidos), foi ponderada a formação especializada das concorrentes.

7119

8. tendo sido colocada na vaga existente no Tribunal Administrativo
de Círculo e Lisboa, a recorrida particular, para a qual havia con-
corrido como primeira preferência, de acordo com o estabelecido
nos n.os 2, 3 e 4 do art. 136.o do EMP e n.o 3, al. d) e 3.1 dos
“Critérios Relativos ao Movimento de Magistrados”, atenta a sua
formação especializada.

9. Resultando, pois, manifesto o respeito pelos dispositivos legais
aplicáveis e, consequentemente, a legalidade do acto sob recurso.

Nestes termos, deve ser negado provimento ao presente recurso
contencioso. . .” - cfr. fls. 99-101.

1.4 No seu Parecer o Magistrado do M. Público pronuncia-se pelo
provimento do recurso contencioso.

1.5 Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
2 - A MATÉRIA DE FACTO
Com relevância para a decisão dá-se como assente o seguinte:
a) Por aviso publicado no DR, II Série, de 14-10-99, o Conselho

Superior do Ministério Público anunciou que no dia 3-11-99, se pro-
cederia a eventual movimento de Magistrados do Ministério Público,
abrangendo transferências e promoções a Procurador-Geral-Adjunto
e a Procurador da República, bem como a transferências de pro-
curadores adjuntos (cfr. o doc. de fls. 6).

b) Do Aviso a que se alude em a) constava a existência de duas
vagas de Procurador da República, no TAC de Lisboa (cfr. o doc.
de fls. 6).

c) A Recorrente, que tinha a categoria de Procurador-Adjunto,
concorreu à promoção a Procurador da República e requereu, em
primeiro lugar na ordem de preferência, colocação num dos lugares
da referida categoria no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
(cfr. o doc. de fls. 13-14.

d) Por deliberação do CSMP, de 3-11-99, publicada no DR, II
Série, de 25-1-00, a Recorrente foi promovida a Procuradora da Re-
pública e colocada no Círculo Judicial de Lisboa, continuando em
comissão de serviço no Centro de Estudos Judiciários (cfr. o doc.
de fls. 27-44 e 8-12).

e) Na aludida deliberação, de 3-11-99, o CSMP, tendo promovido
a Procuradoras da República as Magistradas Dr.as Nélia Magalhães
de Moura e Amélia Maria Madeira Cordeiro, colocou-as no TAC
de Lisboa (cfr. o doc. de fls. 8-12).

f) As Magistradas referidas em e) têm menor antiguidade que a
Recorrente, não tendo, por outro lado, classificação superior à da
Recorrente, que é de Muito Bom.

g) No requerimento que apresentou junto do CSMP a Recorrida
Particular solicitou a sua colocação em primeiro lugar no Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa (cfr. o doc. de fls. 67-68).

h) Dou aqui por reproduzido o “registo biográfico” referente à
Recorrida Particular e a que se reporta o doc. de fls. 69-70.

3 - O DIREITO
3.1 Com o presente recurso contencioso a Recorrente pretende

obter a anulação da deliberação, de 3-11-99, do Conselho Superior
do M. Público, na parte em que a colocou no Círculo Judicial de
Lisboa e não no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, como
tinha requerido.

Para a Recorrente, o acto impugnado colocou ilegalmente na vaga
por si pretendida uma outra candidata (a Recorrida Particular Amélia
Maria Madeira Cordeiro).
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E, isto, uma vez que, não tendo a dita candidata nota superior
à sua e sendo certo que tinha menos antiguidade que a Recorrente
não poderia ter sido colocada na TAC de Lisboa, a isso se opondo,
designadamente, o disposto nos artigos 117, n.o 3 e 121.o, n.os 1,3,5,6
e 7, do Estatuto do Ministério Público.

Daí que, o acto recorrido enferme do vício de violação de lei.
3.2 Diferente é, contudo, a posição assumida pela Recorrida Par-

ticular, que sustenta a legalidade do acto impugnado.
Em suma, defende que as regras invocadas pela Recorrente só

se aplicam no acto relativo à promoção a Procurador da República
e já não no que procede à colocação dos Magistrados promovidos.

Razão pela qual, tendo a Recorrente sido promovida à categoria
de Procurador da República antes de si, tanto basta para retirar qual-
quer suporte à tese apresentada pela Recorrente, tanto mais que
no referente à sua colocação, se teria de atender à formação es-
pecializada dos concorrentes, por se tratar do provimento de lugar
num Tribunal de competência especializada.

3.3 Ora, no caso em análise, verifica-se, efectivamente, o vício de
violação de lei arguido pela Recorrente.

Com efeito, contrariamente ao de alguma forma defendido pela Re-
corrida Particular, não estamos perante dois movimentos distintos efec-
tuados pelo CSMP, na medida em que a deliberação, de 3-11-99, não
encerra uma qualquer separação entre a promoção e a colocação dos
diferentes Magistrados, não consubstanciando à prática de dois actos
distintos e autónomos, tudo se reconduzindo na realização de um único
movimento de Magistrados.

Não tem, assim, base legal a posição defendida pela dita Recorrida,
não a consentindo o disposto no n.o 3, do artigo 117 e n.os 1, 2,
7 e 8, do artigo 121.o, todos do EMP, sendo que para a solução
do presente pleito não cumpre convocar o estipulado nos artigos 136.o
do EMP e do n.o 3, dos “Critérios Relativos ao Movimento dos Ma-
gistrados”, que se reportam a regras aplicáveis às transferências de
Magistrados, situação diversa da agora em análise.

Ora, tal como resultava do Aviso publicado no DR, II Série, de
14-10-99, um das vagas a preencher no movimento a realizar em
3-11-99, consistia no lugar Procurador da República no TAC de
Lisboa.

Quer a Recorrente quer a Recorrida Particular candidataram-se
a tal vaga, que, aliás, foi elencada nos respectivos requerimentos em
1.o lugar.

Sucede, porém, que não tendo a Recorrida nota superior à Re-
corrente e tendo antiguidade inferior a esta última, não poderia ter
sido nomeada para tal vaga, daí que o preterimento da Recorrente,
no respeitante à dita vaga se tenha de considerar como ilegal, aten-
tando contra o disposto no n.o 7, do artigo 121.o do EMP e nos
n.os 5.5 e 5.7 dos Critérios Relativos ao Movimento do Magistrados,
elaborados e aprovados na sessão de 29-9-99 do CSMP.

Ocorre, por isso, o arguido vício de violação de lei, procedendo,
assim, as conclusões a) a c), da alegação da Recorrente, desnecessário
se tornando conhecer dos vícios a que se reporta a conclusão d).

4 - DECISÃO
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso con-

tencioso, anulando o acto recorrido.
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Custas pela Recorrida Particular, fixando-se a taxa de justiça em
40.000$00 e a procuradoria em 20.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Santos Botelho (relator) — Gon-
çalves Loureiro — Alves Barata.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Nulidade de acórdão. Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só se verifica a nulidade de omissão de pronúncia, aco-
lhida na 1.a parte da alínea d), do n.o 1 do art.o 668.o
do C.P.C., quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre
a questão que devesse apreciar.

II — Importa, contudo, assinalar que só existirá nulidade quan-
do o tribunal deixe de se pronunciar sobre “questões”
e já não quando se abstenha de tomar posição sobre
qualquer consideração, argumento ou razão produzida
pela parte.

Recurso n.o 46.299, em que são recorrente Jorge Campos Carvalho
e recorrido Secretário de Estado do Desporto e de que foi Relator
o Exmo.o Sr. Cons.o Dr. Santos Botelho.

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

1 - Por acórdão, de 22-2-01, a fls. 137-163, foi negado provimento
ao recurso contencioso interposto pelo Recorrente, o qual, incon-
formado com tal decisão dela interpôs recurso jurisdicional para o
Pleno da Secção.

2 - Nas alegações que apresentou o Recorrente arguiu a nulidade
do dito acórdão, por alegada omissão de pronúncia.

3 - Importa, por isso, ponderar a possibilidade de reparar a decisão
relativamente à mencionada nulidade, nos termos dos artigos 668.o,
n.o 4 e 744.o, do CPC.

Vejamos então.
4 - Este STA tem afirmado reiteradamente que só se verifica a

nulidade de omissão de pronúncia, acolhida na 1.a parte da alínea d),
do n.o 1, do artigo 668.o do CPC, quando o Tribunal deixe de se
pronunciar sobre questão que devesse apreciar.

Tal nulidade traduz-se no incumprimento por parte do Tribunal
do dever previsto no n.o 2, do artigo 660.o do CPC e que é o de
resolver todas as questões submetidas à sua apreciação, com excepção
daquelas cuja decisão estiver prejudicada pelo solução dada a outras.

Importa, contudo, assinalar que só existe nulidade por omissão
de pronúncia quando o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões
e já não quando se abstenha de tomar posição sobre qualquer con-
sideração, argumento ou razão produzida pela Parte.
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Não existe, assim, uma relação directa entre as razões de que as
partes se socorrem e a omissão de pronúncia.

Cfr., entre outros, os Acs. de 15-11-90 - AD 364-517, de 26-2-91(Ple-
no) - AD 360-1385, de 12-1-93 - AD 380/381, de 27-6-95 - AD 408-1360,
de 19-3-96 - Rec. 39218, de 16-4-96 - Rec. 27240, de 6-2-97 - Rec. 41532,
de 9-2-97 -Rec. 41532, de 23-4-97 - Rec. 41633, de 3-7-97 - Rec. 42222,
de 6-11-97 - Rec. 39412, de 27-11-97 - Rec. 42501, de 15-1-98
Rec. 42792, de 18-2-98 (Pleno) - Rec. 27375, de 5-3-98 (Pleno)
Rec. 43438, de 9-7-98 - Rec. 42342, de 4-3-99 - Rec. 29147, e de
9-11-00 - Rec. 46320.

Esta tem sido, também, a posição sustentada no STJ, vidé, em
especial, os Acs. de 2-7-74 - BMJ 236-168, de 6-1-77 - BMJ 263-187
e de 5-11-80 -BMJ 301-395.

No mesmo sentido, cfr., ainda, A. Reis, in “Código do Processo
Civil Anotado”, Vol. V, a págs. 137 e 143, Rodrigues Basto, in “Notas
ao Código de Processo Civil”, Vol. 3, a págs. 247, e A. Varela, J. M.
Bezerra e Sampaio e Nora, in “Manual de Processo Civil”, 2.a edição,
a págs. 690-691.

O Tribunal não está, por isso, obrigado a apreciar as considerações.,
argumentos e juízos de valor formulados palas Partes, aspectos que,
consequentemente, não integram matéria decisória para o Tribunal.

Tal como realça A. Reis, na obra já citada, a págs. 143: “o que
importa é que o tribunal decida a questão posta; não lhe incumbe
apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas” (as partes)
“se apoiam para sustentar a sua pretensão”.

No fundo, o que interessa é tomar posição sobre as questões es-
senciais para a dirimência da lide, sendo irrelevante o eventual não
conhecimento das razões aduzidas pelas Partes.

Ora, no caso em análise, não se verifica a arguida nulidade, por
omissão de pronúncia.

Com efeito, no acórdão recorrido foram apreciados todos os vícios
invocados pelo Recorrente como fonte de invalidade do acto objecto
de impugnação contenciosa, sendo que a questão a que se reporta
o Recorrente nas alegações de recurso jurisdicional tem a ver com
a interpretação que o mesmo faz do despacho que ordenou a abertura
do inquérito, interpretação essa não coincidente com a acolhida no
acórdão da Secção (cfr. fls. 161).

Ou seja, o que se trata não é de uma qualquer nulidade por omissão
de pronúncia, que, claramente, não se verifica no caso dos autos,
mas de uma discordância quanto ao decidido, designadamente, em
sede da interpretação acolhida no acórdão, quanto ao sentido e alcance
do dito despacho, posição, aliás, expressamente admitida pelo Re-
corrente na 7.a conclusão da sua alegação, a fls. 194.

Não nos encontramos, por isso, em sede da temática das “nulidades
da sentença”, mas, bem diferentemente, no âmbito de um suposto
erro de julgamento, insusceptível de ser suprido pela forma prevista
nos artigos 668.o, n.o 4, não se podendo, assim, equacionar a pos-
sibilidade de uma hipotética reparação do agravo, relativamente à
parte do recurso que se reporta à questionada nulidade.

5 - DECISÃO
Nestes termos, acordam em manter o acórdão de fls. 137/163.
Sem custas.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Santos Botelho (relator) — Gon-
çalves Loureiro — Alves Barata.
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Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Pedido de esclarecimento de acórdão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O pedido de esclarecimento do acórdão só pode ser usado
com a finalidade de se esclarecer obscuridades da decisão,
ou seja, quando a decisão judicial não possa alcançar-se
no seu sentido exacto, quando se possa prestar a inter-
pretações diferentes.

2 — Este meio processual não ser usado para manifestar-se
a discordância do julgado para, por via oblíqua ou in-
directa, se obter a correcção/modificação do julgamento.

Recurso n.o 47.029 em que são recorrente Fernando Martins e re-
corrido Júri de Apreciação de Equivalência ao Grau de Doutor
da Universidade de Coimbra e de que foi Relator o Exmo.o Sr.
Cons.o Dr. João Cordeiro.

Acordam na 1.a Secção do STA:

A fls.261 e ss., o recorrente Fernando Lopes de Oliveira Loureiro
Martins, invocando o seu inconformismo quer com a decisão con-
tenciosamente impugnada, quer com a decisão deste STA, vem pedir
esclarecimentos de porque razão se considera descabida a alegação
referente ao carácter indiciário do mérito dos cientistas que é for-
necido pela indexação de publicações, quando, como é sabido, a co-
munidade científica em geral estabeleceu e reconhece este facto e,
como resulta dos autos, o próprio júri aceitou; pede se esclareça,
ainda, como e em que medida o tribunal «a quo» terá julgado ta-
citamente a desnecessidade da produção de prova pericial.

O EMMP emitiu parecer no sentido do indeferimento do pedido
de esclarecimentos.

O processo correu vistos, havendo que decidir:
Conforme se estatui no art. 666.o, n.o1 do CPC, proferida a decisão,

fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do(s) juiz(es) quan-
to ao mérito da causa, sem embargo de, nomeadamente e nos termos
da al. a) do n.o1 do art. 669.o, poder, qualquer das partes requerer,
no tribunal que proferiu a decisão, o esclarecimento de alguma ob-
scuridade ou ambiguidade que ela contenha.

Conforme o entendimento comum dos tribunais, este meio pro-
cessual só pode ser usado com a finalidade de se esclarecer obscuridade
da decisão, ou seja, quando a decisão judicial não possa alcançar-se,
no seu sentido exacto, quando algum passo do acórdão seja ininteligível
ou se possa prestar a interpretações diferentes e porventura, até
opostas.

Porém, é também pacífico o entendimento que este meio processual
não pode ser usado, como declaradamente o ora requerente fez, para
manifestar a discordância do julgado, para por via oblíqua, ou indirecta
obter a correcção/modificação do julgamento.

Se para tanto tiver fundamento, poderá, o recorrente, no exercício
de um direito que lhe assiste, colocar a sua divergência do julgado
«à apreciação do Tribunal Constitucional e, se necessário for, do Tri-
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bunal Europeu dos Direitos do Homem», não nos parecendo, no
entanto, correcta, a «ameaça» do exercício de tal direito feita no
pedido de esclarecimento formulado.

No que tange às questões suscitadas, seguindo a ordem do acórdão
reclamado, diremos que o reclamante demonstrou ter entendido per-
feitamente a referência feita no acórdão reclamado à tácita ponde-
ração pelo tribunal «a quo» da desnecessidade de produção de prova
pericial, por não a considerar necessária, nos termos do disposto no
art. 12.o/1 da LPTA.

Só que e está no seu legítimo direito, entende que a construção
doutrinal subjacente é errada, o que nem chega a ser problema que
possa aqui ser discutido.

Quanto ao passo do acórdão onde se escreveu «A comparação
dos curricula dos membros dos júris francês e português e a avaliação
que deles é feita em função de publicações indexadas é, de todo,
descabida, tanto mais que se não fez comparação dos critérios de
avaliação a que cada um dos júris estava sujeito na sua apreciação».

Este passo não legitima, de forma alguma, o entendimento de que
este tribunal não considere que a indexação de publicações seja uma
fórmula de avaliação indiciária do mérito dos cientistas.

O que o tribunal pretendeu dizer e se entende perfeitamente no
contexto da decisão é que, o que esteve em causa, na apreciação
da deliberação do júri nacional que recusou a equiparação do dou-
toramento realizado em França, não era, nem poderia ser, a com-
paração do mérito de cada uma dos membros de cada júri, nomea-
damente a que possa ser feita, em função das respectivas publicações
indexadas, sobretudo quando se não referem os diferentes critérios
a que cada um dos júris esteve sujeito na apreciação e seria essen-
cialmente isso o que deveria estar em causa.

Ora este entendimento resulta claro do texto da decisão, não jus-
tificando, minimamente, as «dúvidas» suscitadas quanto ao sentido
e alcance do que foi escrito.

Deste modo, acorda-se em indeferir o pedido de esclarecimentos
formulado.

Custas do incidente, com 15.000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — João Cordeiro (relator) — Santos
Botelho — Macedo de Almeida.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Inutilidade superveniente da lide. Extinção da instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A extinção da instância, por inutilidade superveniente da
lide, justifica-se quando, por facto posterior à interposição
do recurso, o Recorrente deixar de poder retirar do even-
tual provimento do recurso qualquer utilidade jurídica
merecedora de tutela do Direito, irrelevando, neste par-
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ticular contexto, as consequências indirectas ou reflexas
do aresto anulatório, em especial, as de natureza in-
demnizatória.

II — Verifica-se a inutilidade superveniente da lide (art.o 287.o,
al. e) do CPC) se a pretensão da recorrente contenciosa
de realizar melhoria de nota de uma disciplina relativa
ao ano lectivo de 1991/1992 se tornou impossível não
só por ter concluído o respectivo curso, como o regime
legal considerada aplicável imposssibilitava a realização
da referida pretensão.

Recurso n.o 47.327. Recorrente: Presidente do Conselho Directivo
da Faculdade de Ciências; Recorrida: Susana Maria Xisto Paisana;
Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Macedo de Almeida.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Relatório
O Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa interpõe o presente recurso jurisdicional da
sentença de 27.06.2000 (fls. 94 a 100) do Tribunal Administrativo
de Círculo de Lisboa que concedeu provimento ao recurso contencioso
interposto por Susana Maria Xisto Paisana do despacho de 29.12.95
daquela entidade, que lhe indeferira o requerimento de autorização
para realizar melhoria de nota à disciplina de Paleontologia, cadeira
em que tinha obtido em 1991/1992 a classificação de 12 valores.

Apresentou as alegações de fls. 106 a 112, nas quais concluiu:
“1 - Nos termos da alínea f) do Art.o 31.o dos Estatutos da Faculdade

compete ao Conselho Pedagógico elaborar critérios pedagógicos de
orientação geral e não outros.

2 - Contudo, tal competência não pode pôr em causa a respon-
sabilidade que na avaliação dos alunos cabe, por imperativo da alínea f)
do Art.o 31 in fine dos Estatutos da Faculdade aos Docentes.

3 - Não tem, assim, o Conselho Pedagógico competência regu-
lamentar para deliberarem matérias de avaliação em termos definitivos
e executórios.

4 - Por conseguinte, as deliberações do Conselho Pedagógico em
matéria de avaliação ficam sempre dependentes da aprovação final
dos Docentes.

5- Excedeu, por isso, o Conselho Pedagógico as suas competências,
sendo as normas emitidas nulas por vicio de usurpação de poder.

6 - Atento o princípio de que a competência de órgão administrativo
é aquela que em cada momento a Lei lhe atribui, o Conselho Directivo
também não tinha competência para deliberar sobre a matéria an-
teriormente regulamentada por Despacho Ministerial.

7 - Com efeito, face à Lei da Autonomia das Universidades, a
matéria da alteração de regime das condições de acesso dos alunos
à repetição de exame para melhoria de classificação, é, actualmente,
da competência do Senhor Reitor por força da alínea e) do Art.o
20 da Lei n.o 108/88 de 24/9.

8 - Não tendo sido tais normas homologadas pelo Senhor Reitor,
são as mesmas nulas, não podendo, por isso, ser ora fundamento
para o exercício do direito pretendido pela Recorrente.

Acresce ainda que,
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9 - O Conselho Pedagógico da F.C.U.L. é um órgão consultivo
com competência para se pronunciar sobre todas as matérias peda-
gógicas (n.o 1 do art.o 3 1.o dos Estatutos da Faculdade de Ciências)
necessitando, porém, essas suas propostas/deliberações da ratificação
do Conselho Directivo para serem executadas [al. k) do n.o 1 do
art.o 23 dos citados Estatutos].

10 - No entanto, a Faculdade de Ciências de Lisboa, nos termos
da Lei da Autonomia das Universidades e dos Estatutos da Uni-
versidade de Lisboa, apesar de gozar de autonomia científica e pe-
dagógica, constitui uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa
[al. e) do art.o 4.o dos Estatutos da Universidade de Lisboa];

11 - Ao Senhor Reitor, como autoridade académica máxima da
Universidade de Lisboa, cabe a tutela da gestão académica e velar
pelo cumprimento das leis e dos princípios gerais que devem reger
aquela Universidade, mormente dos princípios da igualdade e da pro-
porcionalidade [vide arto 14.o, 40.o e 43.o al. a) e j) dos Estatutos
da Universidade de Lisboa].

12 - Assim, em última instância, cabe ao Senhor Reitor, no âmbito
daquelas competências, pronunciar-se sobre as matérias científicas
e pedagógicas, nomeadamente tomar decisões referentes aos métodos
adequados de avaliação de conhecimentos, entre outras razões, com
vista ao cumprimento das leis e à preservação dos princípios da igual-
dade e proporcionalidade que devem reger a Universidade de Lisboa.

13 - Por isso, mostrou-se pertinente e legal o despacho do Senhor
Reitor que considerou que o n.o 1 do art.o 5.o do Regulamento do
Conselho Pedagógico padecia de ilegalidade, por vício de violação
de lei, despacho que nos termos da al. d) do n.o 1 do art.o 40.o da
Lei n.o 108/88 e al. a) do art.o 44.o dos Estatutos da Universidade
de Lisboa, passou a ser vinculativo para a Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.

14 - Além disso, a norma em questão - art.o 5.o n.o 1 do Regulamento
do Conselho Pedagógico - é manifestamente excessiva, por permitir
que um aluno do último ano do curso proceda a melhoria de notas
das disciplinas que fez nos primeiros anos, pervertendo, assim, o sis-
tema e conduzindo ou podendo conduzir a resultados e situações
imorais e injustas, com consequências para os outros alunos da mesma
e de outras Faculdades, nomeadamente, os que já terminaram os
cursos e não podem prevalecer-se desta norma para melhorarem as
suas notas finais de curso, podendo, assim, causar-1 hes graves pre-
juízos no decurso da sua vida profissional, cada vez mais competitiva
e agressiva.

15 - Assim, a mencionada norma é ilegal, não só pelos motivos
já expostos, como por ser ofensiva dos princípios da igualdade e pro-
porcionalidade, consagrados no art.o 5.o do Código do Procedimento
Administrativo, de cuja violação resulta a ilegalidade da actuação
administrativa, por vício de violação de lei.

16 - Com efeito, uma das dimensões em que se projecta o princípio
da proporcionalidade é o da proibição do excesso, configurando-se
aquele princípio como factor de equilíbrio, de garantia e de controle
de meios e medidas, visando compatibilizar os interesses da colec-
tividade e os direitos dos particulares e destes entre si.

17 - Por outro lado, o princípio da igualdade prevê que nenhum
particular possa ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado
de qualquer direito por parte da Administração.

18 - De outro lado, o tratamento desigual dos alunos da mesma
e de outras Faculdades traduziria violação do princípio constitucional
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da igualdade previsto no art.o 13.o da C.R.P., ilegalidade que também
se invoca para os devidos efeitos.

19 - Tal como se referiu, o art 5.o do Regulamento Pedagógico
em análise violou, também, estes dois princípios, resultando dessa
violação a ilegalidade da actuação do Conselho Pedagógico e do Con-
selho Directivo da Faculdade de Ciências ao elaborarem e ratificarem
o citado art 5.o n.o 1.

20 - Essa foi provavelmente a razão pela qual as deliberações do
Conselho Pedagógico e do Conselho Directivo só puderam contar
com os votos favoráveis dos discentes e funcionários, com total opo-
sição dos docentes.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso
e, em consequência, deve considerar-se que o acto recorrido do Pre-
sidente do Conselho Directivo da Faculdade de Ciências de Lisboa
foi correcto ao indeferir o pedido formulado pela aluna Susana Maria
Xisto Paisana, não tendo ocorrido qualquer vício de violação de lei,
ao mesmo assacado por aquela, e em consequência, deve ser revogada
a douta sentença proferida nos autos.

“Contra-alegou a ora agravada, ao abrigo do disposto no art.o 743.o,
n.o 2 do CPC (fls 129 a 131), tendo concluído:

“1 - O indeferimento do requerimento da contra-alegante é ilegal
por violar o art.o 5.o, n.o 1 do Reg. Pedag. da FCUL.

2 - O art.o 5.o, n.o 1 do referido Reg. Ped. insere-se nas competências
próprias do órgão nos termos do art.o 3.o n.os. 1 e 2 da Lei 108/88
de 24.08 e do seu art.o 7.o, n.o 2.

3 - O despacho reitoral de 27.02.96 não tem nada a ver com o
despacho de indeferimento do acto em apreço e que data de 29.12.95
e remete para o despacho de 2.4.94.

4 - O Reg. Pedagógico não viola o art.o 5.o do CPA, nem o art.o
130 da CRP.

5 - Deve ser anulado o indeferimento do requerido e ser concedido
provimento ao recurso, fazendo-se assim Justiça”.

No seu parecer de fls. 117, o Exm.o Magistrado do Ministério Pú-
blico neste Supremo Tribunal Administrativo promoveu o seguinte:

“Considerando a data da interposição do recurso contencioso, aten-
dendo ao teor literal do art.o 5.o, n.o 1 do Regulamento Pedagógico
da FCUL (fls. 97, in fine e fls 100), permito-me sugerir (. . .) que
a ora recorrida esclareça (com vista a eventual extinção da instância)
em que ano lectivo concluiu a respectiva licenciatura”.

Deferida tal promoção, veio a ora recorrida informar a fls 122
que “terminou o seu curso no ano lectivo de 1999/2000”, nada tendo
dito quanto à extinção da instância.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II. Fundamentação
A. Matéria de Facto
A sentença impugnada deu como provados os seguintes factos:
“1. Em 12.12.1995, e recorrente requereu ao Presidente recorrido

a autorização para a realizar prova de melhoria de nota à disciplina
de Paleontologia, na qual obtivera aprovação no ano lectivo de
1991/92, com a classificação de 12 valores;

2. Pediu tal exame ao abrigo do Capítulo VII (actual VIII) do
Regulamento Pedagógico da FCUL aprovado em 14.03.1993, pelo
Conselho Pedagógico da FC - doc. 1 A e 18, de fis. 7 e 8 destes
autos;
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3. Sobre tal pedido recaiu informação datada de 14.12.1995, de
“Este assunto está suspenso por decisão do Sr. Reitor. Agradeço
orientações”.

4. E datado de 29.12.1995, foi proferido o despacho de “Indefiro
de acordo com o despacho Reitoral de 24.2.94 ratificado pelo C.
D. da FCUL - fls. 8, e fls. 50 destes.”

B. O Direito
Começaremos por analisar se existem fundamentos para a sugerida

extinção da instância em face das razões aduzidas pelo Ministério
Público.

Na verdade, a ora recorrida viu anulado, por vício de violação
do disposto no art.o 5.o, n.o 1 do Regulamento Pedagógico da FCUL,
pela sentença impugnada o despacho de 29.12.95 proferido pela au-
toridade recorrida, ora agravante, que lhe indeferira o pedido de
autorização para realizar melhoria de nota à disciplina de Paleon-
tologia, cadeira em que tinha obtido em 1991/1992 a classificação
de 12 valores.

Pela declaração de fis. 122 veio entretanto, a convite deste Tribunal,
informar que havia terminado o seu curso no ano lectivo de 1999/2000.

Ora, dispõe o art.o 5.o, no seu n.o 1 do referido Regulamento que
“O aluno tem direito a requerer melhoria d̀e nota de uma disciplina,
por uma só vez, numa das épocas do semestre respectivo, em qualquer
ano lectivo. A realização de melhoria não pode ocorrer no ano lectivo
seguinte ao da conclusão da licenciatura”.

Tal preceito legal, ao abrigo do qual se anulou o acto recorrido,
conjugado com a circunstância de a ora recorrida ter já terminado
o curso no ano lectivo de 1999/2000, implica a extinção de instância
por inutilidade superveniente da lide, atendendo ao objectivo e na-
tureza da pretensão que a Recorrente contenciosa declarou pretender
prosseguir através da peticionada anulação, devidamente explicitados
na petição de recurso.

Com efeito, a extinção da instância, por inutilidade supervemente
da lide, justifica-se quando, por facto posterior à interposição do re-
curso, o Recorrente deixar de poder retirar do eventual provimento
do recurso qualquer utilidade jurídica merecedora de tutela do Direito,
irrelevando, neste particular contexto, as consequências indirectas ou
reflexas do aresto anulatório, em especial, as de natureza indem-
nizatória, que, aliás, em nenhum momento foi invocada. (Vidé, neste
sentido, entre outros, os Acs. deste STA, de 11-12- 96 - Rec. 28553,
de 309-98 - Rec. 43003, de 14-1-99 (Pleno) - Rec. 28669, de 11-2-99
- Rec. 41353 e de 27-10-97 - Rec. 40997).

Na verdade, o Recorrente terá de retirar, como consequência directa
da anulação do acto, uma utilidade ou vantagem juridicamente
relevante.

Vê-se, assim, que o recurso contencioso não pode prosseguir quan-
do, por facto posterior à sua interposição, o fim prosseguido pelo
Recorrente se circunscreva à mera declaração de ilegalidade do acto,
tendo em vista alcançar eventualmente, em ulterior acção a intentar,
o ressarcimento de prejuízos indemnizáveis, sem se invocar uma uti-
lidade ou vantagem juridicamente relevante, a retirar da peticionada
anulação contenciosa do acto (cfr. neste sentido o recente Ac. de
28.06.01, Recurso n.o 41475).

No caso em apreço, o regime legal considerada aplicável impos-
sibilitava a realização da pretensão da recorrente contenciosa de rea-
lizar agora melhoria de nota de uma disciplina relativa ao ano lectivo
de 1991/92, desde logo por ter já concluído o respectivo curso.
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Dito de outro modo, perante o quadro descrito, não se vislumbra
que o provimento do recurso, e a consequente não anulação con-
tenciosa do acto recorrido, seja passível de proporcionar às partes
uma qualquer utilidade ou vantagem juridicamente relevante, sus-
ceptível de se inserir nos efeitos normais e típicos da decisão
anulatória.

Verifica-se, por isso, a referida inutilidade superveniente da lide
(cfr. al. e) do art.o 287.o do CPC), desnecessário se tornando conhecer
das demais questões suscitadas nos autos.

III. Decisão
Nestes termos, acordam em julgar extinta a instância, por inutilidade

superveniente da lide.
Sem custas.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Macedo de Almeida (relator) —
Santos Botelho — Alves Barata.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Embargo de obra. Recurso contencioso. Vícios do acto
recorrido.

Doutrina que dimana da decisão:

Improcede o recurso contencioso interposto de acto que or-
denou o embargo de obra, com invocação de vícios próprios
do acto contido no auto de embargo, estranhos ao acto
recorrido.

Recurso no 47 369, em que é recorrente Fonseca Lima, Lda., e re-
corrido o Vereador do Pelouro das Obras da Câmara Municipal
de Lamego. Relator, o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Pais Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I.
“FONSECA LIMA, Lda.” interpôs no Tribunal Administrativo do

Círculo do Porto recurso contencioso de anulação do despacho pro-
ferido pelo Vereador do Pelouro das Obras da Câmara Municipal
de Lamego, em 28.09.99, que ordenou o embargo de uma obra de
instalação de condutas de saída de gases provenientes de uma estufa
de pintura, por falta de licença municipal, levada a cabo na cave
de um prédio sujeito a regime de propriedade horizontal em que
a recorrente exerce a sua actividade de assistência e reparação de
automóveis, imputando ao acto falta de fundamentação de facto e
de direito.

Por sentença daquele Tribunal, de 27.10.2000 (fls. 85 e segs.), foi
o recurso julgado improcedente.
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É desta decisão que vem interposto o presente recurso jurisdicional,
em cuja alegação a recorrente formula as seguintes conclusões:

1. A anulação requerida pela Recorrente foi interposta de um acto
administrativo definitivo e executório praticado pelo Recorrido que,
a ser levado a efeito, atingiria de forma imediata e irreversível o
património da Recorrente.

2. Tal acto administrativo é que coloca em risco a actividade co-
mercial da Recorrente.

3. O acto - Embargo - objecto do presente recurso consigna ex-
pressamente que tal embargo se deve ao facto de haver alteração
ao uso fixado na licença de utilização e menciona as normas violadas.

4. A sentença dá como provado que o objecto social da Recorrente
desde 02.06.95 é o da assistência e reparações de automóveis bem
como a sua comercialização e das suas peças e acessórios e comer-
cialização de imóveis;

5. A sentença dá como provado que o local onde a Recorrente
exerce a sua actividade é uma cave de um prédio sujeito ao regime
de propriedade horizontal destinada a comércio.

6. O acto aqui em crise está ferido de ilegalidade própria e como
tal pode ser objecto de recurso contencioso.

7. Tal acto produz uma lesão efectiva dum direito da Recorrente,
o que lhe confere a possibilidade de recurso contencioso imediato,
o que, a não suceder, a Recorrente veria prejudicados os seus direitos
e interesses sem que pudesse questionar o acto administrativo, em
respeito a um dos direitos fundamentais expressamente consagrado
na Constituição.

8. A actividade exercida pela Recorrente é uma actividade comercial
e como tal vem classificada na Classificação Portuguesa das Acti-
vidades Económicas;

9. A actividade exercida pela Recorrente não é uma actividade
industrial, pois como tal não é classificada.

10. A actividade que a Recorrente exerce na fracção de sua pro-
priedade corresponde à actividade para a qual tal fracção possui li-
cença de utilização — comércio.

11. O tribunal a quo não apreciou o recurso interposto tendo em
conta o nele versado, dado que o acto em crise é um acto ilegal
por não se fundar em nenhum normativo legal aplicável à situação
em causa, fazendo o Recorrido uma interpretação errada, quanto
à classificação, da actividade exercida pela Recorrente.

12. Violando por consequência o preceituado nos arts. 120o, 149o

e 151o, no 4 do CPA, dado estar-se perante um acto definitivo e
executório, ferido de ilegalidade própria, que produz uma lesão efec-
tiva num direito da Recorrente.

Termos em que . . . deverá ser dado provimento ao presente recurso,
revogando-se a douta decisão em crise, decretando-se a anulação do
acto, como será de inteira JUSTIÇA.

II
Não foram apresentadas contra-alegações e, neste Supremo Tri-

bunal, o Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer
no sentido de que o recurso não merece provimento, sustentando
que a sentença recorrida fez correcta interpretação da lei, não me-
recendo censura.
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Colhidos os vistos, cumpre decidir.
(Fundamentação)
OS FACTOS
A sentença impugnada considerou assentes, com interesse para a

discussão da causa, os seguintes factos:
- O objecto social da recorrente, desde 2/6/95, consiste na assistência

e reparações de automóveis, bem como a sua comercialização e das
suas peças e acessórios e comercialização de imóveis, cf. doc. de fls. 32;

- Até essa data, e desde 20/8/86, consistia na assistência e reparações
de automóveis e representação de tacógrafos, cf. doc. de fls. 33;

- O local onde a recorrente exerce a sua actividade é uma cave
de um prédio sujeito ao regime da propriedade horizontal destinada
a comércio, cf. doc. de fls. 12;

- Por um fiscal da Câmara Municipal de Lamego foi feita uma
participação em 14/9/99 que relatava que a recorrente havia instalado
na dita cave, recentemente, condutas de saídas de gases proveniente
de uma estufa de pintura, que põem em perigo a saúde pública do
condomínio, sem que possuísse licença municipal, cf. doc. de fls. 6
do PA apenso;

- No seguimento dessa participação, foi ordenado o embargo da
obra em 28/9/99, e que consiste no acto recorrido, cf. mesmo doc.
verso;

- Este despacho foi notificado à recorrente em 1/10/99, cf. pág. 2;
- Em 1/10/99 foi efectuado um embargo de obras de alteração

ao uso fixado na licença de utilização, tendo-se consignado que o
mesmo era efectuado pelos seguintes fundamentos:

“Embargo de obras de instalação de uma estufa de pintura com
condutas de saída de gases, numa garagem, sita no lugar Rua D.
João da Silva Campos Neves, freguesia da Sé, inscrito na matriz urbana
sob o no 1286, e descrito na CRP no 47447 . . . estava a levar a
efeito sem a devida licença de utilização, alteração ao uso interior
. . . porquanto verifiquei que as mesmas obras de instalação de uma
estufa de pintura com condutas de saídas de gases, implicam alterações
ao uso do alvará de utilização anterior, o que tudo é infracção prevista
e punida pelos arts. 30o, n.o 1, e 54o, no 1, alínea c) do DL no 445/91
de 20/11.

Nestes termos e de acordo com as indicações legais aplicáveis e
para que possam ser comprovadas futuras alterações à presente si-
tuação da obra, regista-se que o estado actual dos trabalhos em causa
é exactamente o seguinte: A instalação encontra-se definitivamente
funcional.”, cf. doc. de fls. 14 do PA apenso.

O DIREITO
A única questão que se coloca no presente recurso jurisdicional

é a da definição do objecto da impugnação contenciosa, tendo a sen-
tença recorrida concluído que o acto impugnado é o despacho de
28.09.99, que ordenou o embargo, e que no recurso foram invocados
vícios próprios do acto de execução daquele, o auto de embargo de
01.10.99, concretamente a falta de fundamentação de facto e de direito,
vícios exclusivos deste auto de embargo e que não se reflectem ou
repercutem no acto recorrido, pelo que julgou improcedente o recurso.

A agravante impugna tal decisão, referindo na sua alegação que
o acto objecto do presente recurso é o embargo de 01.10.99, o qual
está ferido dos vícios invocados no recurso contencioso, pelo que
este deverá proceder.

Dir-se-á, desde já, que lhe não assiste qualquer razão.
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Como se vê dos autos, e do PA apenso, foi elaborada uma par-
ticipação pelos serviços de fiscalização da CM Lamego, em 14.09.99
(fls. 6 do PA), na qual se relata que nas instalações da recorrente,
de assistência e reparação de automóveis, foram “recentemente ins-
taladas condutas de saídas de gases, provenientes de uma estufa de
pintura que põem em perigo a saúde pública do condomínio, sem
que possuísse licença municipal (arts. 1 o, 14o, 21 o e 54o, no 1, a)
do DL no 445/91, de 20/11, com as alterações introduzidas pelo DL
no 250/94, de 15/10)”.

No verso do referido auto de participação, foi exarado pelo Ve-
reador do Pelouro das Obras da CM Lamego o despacho de 28.09.99,
do seguinte teor:

“Embargo a obra, face à participação, com as formalidades legais;
notifique e lavre-se o auto de embargo”.

Como expressamente resulta da petição de fls. 2 e segs., é este
o acto ali identificado como objecto do recurso contencioso, ali se
referindo que o mesmo foi notificado à recorrente, pessoalmente,
no dia 01.10.99.

Ou seja, a recorrente identificou como acto recorrido o despacho
de 28.09.99, da autoria do Vereador da CM Lamego, que ordenou
o embargo da obra, referindo que foi notificada a 01.10.99 do auto
de embargo, executado em cumprimento daquele despacho, e que
é lavrado pelo Fiscal Municipal.

Aliás, na alegação de fls. 72 e segs., a recorrente refere de novo
ter sido notificada a 01.10.99 do auto de embargo, “por determinação
do Despacho do Vereador do Pelouro das Obras, proferido em
28.09.99”, sublinhando de seguida (fls. 73) que o acto de que recorre
é um acto definitivo “apesar de ter sido praticado pelo Vereador
do Pelouro”.

Dúvidas não restam, pois, de que o acto contenciosamente recorrido
é o despacho de 28.09.99, como tal expressamente identificado na
petição de recurso.

Pelo que não tem qualquer sentido a afirmação feita pela recorrente,
na alegação para este STA, de que o acto objecto do presente recurso
é o embargo de 01.10.99.

E este despacho, como bem se decidiu, está devidamente funda-
mentado de facto e de direito, pois que nele se diz com toda a clareza
que se embarga a obra face à participação, o que traduz inequívoca
apropriação dos fundamentos desta, a saber, a construção da estufa
de pintura e respectivas condutas de saída de gases sem que tivesse
sido requerida e deferida a respectiva licença municipal, exigida pelos
arts. 1o, 14o, 21o e 54o, no 1, a) do DL no 445/91, de 20/11, com
as alterações introduzidas pelo DL no 250/94, de 15/10.

O que se passa é que a recorrente, no recurso contencioso, invocou
vícios próprios do acto contido no auto de embargo de 01.10.99, como
se eles fossem vícios do acto recorrido, ou nele, de algum modo,
se repercutissem.

Como é sabido, o embargo de obra “pressupõe a existência de
um acto administrativo anterior a ordenar tal embargo, sendo este
um acto de execução desse acto administrativo” (Ac. STA de 07.05.98
- rec. 39.900).

O acto contido no auto de embargo é, pois, um acto de execução
do despacho de 28.09.99, que ordenou o embargo, ou seja, um acto
que, por via de regra, se limita a pôr em prática a estatuição já contida
em acto anterior que definiu determinada situação jurídica.
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E, segundo jurisprudência uniforme, tais actos são contenciosa-
mente irrecorríveis, por falta de lesividade, salvo (como parece suceder
na situação presente) quando excedam os limites da definição jurídica
operada pelo acto executado, assumindo então, e nessa justa medida,
lesividade autónoma justificativa da sua impugnabilidade contenciosa.

Ou seja, os vícios invocados pelo recorrente não se verificam, como
bem se decidiu, relativamente ao acto recorrido, o acto de 28.09.99,
que ordenou o embargo.

Questão diversa - e que, aliás, para aqui irreleva - é a de saber
se o acto de execução (contido no auto de embargo) está ou não
eivado de vícios próprios que excedem os limites do acto executado,
caso em que se colocaria a hipótese da sua impugnabilidade autónoma
por, nessa medida, ser directamente lesivo.

É que, nessas circunstâncias, o que se impunha à recorrente era
a impugnação contenciosa do próprio acto de execução, e não (como
efectivamente fez) a impugnação do acto exequendo com base em
vícios do acto de execução, como se de um só acto se tratasse.

Como sublinha o Exmo. Magistrado do Ministério Público, “sem
curar de saber dos vícios deste acto (embargo), da respectiva natureza
e impugnabilidade ou se, por força de errada notificação, o acto de
28.09.99 é, ou não, oponível à recorrente, certo é que o acto impugnado
foi atacado com base em vícios decorrentes de uma fundamentação
que lhe é estranha”.

O recurso contencioso dele interposto não poderia, pois, deixar
de ser julgado improcedente, termos em que a decisão agravada não
merece censura, improcedendo assim as alegações da recorrente.

(Decisão)
Pelos fundamentos expostos, acordam em negar provimento ao re-

curso, confirmando a sentença impugnada.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Pais Borges — Alves Barata —
Macedo de Almeida.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Erro nos pressupostos de facto. Carreira de transporte de pas-
sageiros. Outorga de concessão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O erro nos pressupostos de facto traduz-se, no essencial,
numa desconformidade entre os factos pressupostos da
prolação do acto e os factos reais, de modo a que sejam
considerados para efeitos da decisão factos não provados
ou desconformes com a realidade.

II — Não está em causa o preenchimento do índice de dis-
cricionariedade que preside à actuação administrativa
(aspecto não vinculado), mas apenas a veracidade ou
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conformidade com a realidade dos factos avocados à
decisão.

III — Não está viciado de erro nos pressupostos de facto o
despacho que outorga concessão de carreira de serviço
público regular de transporte de passageiros se do processo
administrativo resultar indiciado que essa outorga vem
satisfazer necessidades de procura de transportes carac-
terizadas pela sua intensidade, regularidade e permanên-
cia, nos termos do art. 74.o do Regulamento dos Trans-
portes Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto
n.o 37.272, de 31.12.48.

Recurso n.o 47 426. Recorrente: Resende - Actividades Turísticas;
Recorridos: Director Geral dos Transportes Terrestres e outro;
Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Pais Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
I

“RESENDE - Actividades Turísticas, S.A.” interpôs no Tribunal
Administrativo do Círculo do Porto recurso contencioso para decla-
ração de nulidade ou anulação do despacho do Subdirector-Geral
de Transportes Terrestres, de 18.05.99, que outorgou à Sociedade
de Transportes Públicos Colectivos do Porto a concessão da carreira
de serviço público regular de passageiros entre Lavra (Escola) e Porto
(Boavista), imputando ao acto recorrido vícios de forma por falta
de fundamentação, erro nos pressupostos de facto, violação de lei
e desvio de poder.

Por sentença daquele tribunal, de 09.11.2000 (fls. 60 e segs.), foi
o recurso julgado improcedente.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso jurisdicional,
em cuja alegação a recorrente formula as seguintes CONCLUSÕES:

1. A carreira em apreciação não corresponde à satisfação de qual-
quer necessidade de transporte das populações.

2. Com efeito, todo o percurso da carreira requerido, com excepção
do troço de 3 Km que passa pela Via Rápida e não permite o acesso
das populações, está já completamente servido por carreiras de trans-
porte colectivos.

3. As carreiras de transporte colectivo só podem ser outorgadas
com vista à satisfação de necessidades de percurso de transportes
e tendo em atenção os objectivos de coordenação de transportes:
art. 74.o e 89.o do RTA.

4. Ofendendo essas normas, nos termos do art. 135.o do CPA, o
acto é anulável.

5. Finalmente, o percurso de carreira está já completamente servido
de transportes colectivos, pelo que o objectivo e efeito necessário
da concessão outorgada pelo despacho recorrido é a de que, através
dele, se desencadeie concorrência às carreiras da recorrente não sendo
justificável por nenhuma necessidade real do público (vd. doc. n.o 5
do requerimento de interposição de recurso ).

6. É sintomático que à recorrente tenham sido indeferidos diversos
pedidos de concessão para o mesmo percurso com o fundamento
de que as necessidades de transporte das populações se encontrem
satisfeitas (docs. 1 a 3 do requerimento de interposição de recurso).
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7. Ora, só serão outorgadas concessões que dêem lugar a con-
corrência quando as necessidades públicas o justifiquem: art. 89.o do
RTA.

8. O art. 19.o da LOSTA apenas obsta a que o exercício de um
poder discricionário possa ser atacado com fundamento diverso do
desvio de poder, mas não obsta a que um acto praticado ao abrigo
de um poder discricionário possa estar eivado de outro vicio, e é
isso que ocorre no caso vertente.

9. A D.G.T.T. está obrigada a demonstrar a bondade de resolução
de outorga de carreira, explicando as circunstâncias que a deter-
minarem.

10. Os factos invocados, necessidade de transporte das populações,
não correspondem à realidade.

11. Verifica-se pois erro de facto.
12. Pelo que o acto não é válido dado o poder vinculado da

Administração.
13. Neste sentido, entre outros, o douto Acórdão do STA (l.a Sec-

ção) de 03.05.63 citado a pg. 457 do Manual de Direito Administrativo
de Marcello Caetano.

14. Ao não anular o despacho recorrido sentença violou os arts.
74.o e 89.o do RTA.

15. A violação da lei, que aqui resulta de erro de facto, é um
vício do acto administrativo que conduz à sua anulação.

16. Ao não reconhecer esse vício a douta sentença recorrida violou
o mencionado preceito legal.

Termos em que deve dar-se provimento ao presente recurso, re-
vogando-se a douta sentença recorrida e anulando-se o despacho re-
corrido com o que se fará JUSTIÇA.

II.
Não houve contra-alegações e, neste Supremo Tribunal, o Exmo

Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
“1.
No meu modo de ver, a douta sentença recorrida não padece do

erro de julgamento que lhe vem assacado pela recorrente.
Esta entende que o acto impugnado está eivado de erro nos pres-

supostos de facto, uma vez que a autoridade recorrida considerou
haver necessidade da carreira outorgada à SCTP, quando, na rea-
lidade, as necessidades de transportes colectivos de passageiros na-
quela zona se encontram plenamente satisfeitos.

Ora, o acto impugnado colheu justificação “no empenho das au-
tarquias favorável à atribuição da carreira, nomeadamente a Junta
de Freguesia de Lavra, representante directo das populações mais
beneficiadas” - vide fls. 619, facto cuja exactidão não é posto em
causa na alegação da recorrente.

Este empenho autárquico é, desde logo, forte motivo para dar como
assente que a necessidade de transportes públicos não está integral-
mente satisfeita na zona.

Por outro lado, é notório que, em regra, duas carreiras satisfazem
os utentes com mais qualidade e eficácia, do que apenas uma.

A mais disso, de acordo com a base legal do acto - art. 74.o RTA
- a intensidade é um dos factores a ponderar na atribuição de carreiras
públicas, tendo em vista a satisfação plena das necessidades de
transportes.

Neste quadro, é avisado considerar que as necessidades de trans-
portes colectivos na zona não estavam integralmente satisfeitas.
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E esta conclusão não é abalada, nem pela alegação conclusiva da
recorrente de que assim não é, nem pela invocação de anteriores
indeferimentos de pedidos de concessão de carreiras, ocorridos já
há cinco/seis anos, sem que se demonstre que, entretanto, não houve
modificação das circunstâncias.

Assim, sou de opinião que a douta sentença recorrida decidiu com
acerto que o acto impugnado não está inquinado do erro nos pres-
supostos alegado pela recorrente.

2.
Pelo exposto, sou de parecer que recurso não merece provimento.”

(Fundamentação)
OS FACTOS
A sentença impugnada considerou assentes, com interesse para a

decisão, a seguinte matéria de facto:
1. A “Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A.” (STCP,

de ora em diante) requereu em 26.05.98 ao Ministro do Equipamento,
do Planeamento e da Administração do Território a concessão de
uma carreira de transporte colectivo de passageiros entre Lavra (Es-
cola) e Porto (Boavista) em regime regular (cfr. o teor dos documentos
de fls. 1 a 9 do processo administrativo, parte integrante da presente
sentença, cujo teor se dá aqui por reproduzido para os legais efeitos).

2. A ora recorrente “RESENDE - Actividades Turísticas, S.A.”
apresentou reclamação perante o Director-Geral de Transportes Ter-
restres quanto à pretensão da STCP (cfr. o teor dos documentos
de fls. 10 2 11 do processo administrativo, parte integrante da presente
sentença, cujo teor se dá aqui por reproduzido para os legais efeitos).

3. Em 18/01/99 foi prestada a informação n.o 06/DTN/DE à Chefe
de Divisão da Delegação de Transportes do Norte da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres, a qual se propunha o deferimento da pre-
tensão da STCP e o cumprimento do disposto no C.Pr.Adm. (cfr.
o teor dos documentos de fls. 12 a 18, parte integrante da presente
sentença, cujo teor se dá aqui por reproduzido para os legais efeitos).

4. Sobre tal informação, o Director de Transportes do Norte lavrou
em 27/01 /99 despacho de concordância, determinando a notificação
nos termos do C.Pr.Adm. (cfr. o teor dos documentos de fls. 18,
parte integrante da presente sentença, cujo teor se dá aqui por re-
produzido para os legais efeitos).

5. Notificada nos termos dos art.os 100.o e 101.o do C.Pr.Adm.,
a requente apresentou em 17/02/99 a sua posição por escrito, em
que conclui pelo indeferimento da pretensão da STCP (cfr. o teor
dos documentos de fls. 19 a 21 do processo administrativo, parte
integrante da presente sentença, cujo teor se dá aqui por reproduzido
para os legais efeitos).

6. Em 16/03/99 foi prestada a informação n.o 080/DTN/DE (relatório
final) à Chefe de Divisão da Delegação de Transportes do Norte
da Direcção-Geral de Transportes Terrestres, na qual se propunha
a outorga da concessão da carreira Lavra (Escola) /Porto (Boavista)
à STCP (cfr. o teor dos documentos de fls. 22 a 27 do processo
administrativo, parte integrante da presente sentença, cujo teor se
dá aqui por reproduzido para os legais efeitos).
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7. Sobre tal informação, o Subdirector de Transportes Terrestres
lavrou a 18/05/99 o seguinte despacho:

“Ao abrigo do disposto no despacho 9012/98 de 5 de Fevereiro,
e tendo em atenção:

- o empenhamento das autarquias favorável à atribuição da carreira,
nomeadamente a Junta de Freguesia da Lavra, representante directo
das populações mais beneficiadas;

- a existência de uma outra carreira já concedida à requerente
... sendo assim a presente um prolongamento do serviço já prestado
... com evidente acréscimo de qualidade;

- o facto de o acréscimo quilométrico que ficará concessionado
à requerente ser insignificante em relação ao percurso já servido por
outra, esbate o real acréscimo de concorrência efectiva à reclamante,
Entendo que o interesse público da carreira é bem mais significativo
que o pequeno acréscimo da concorrência que vai ser gerada, pelo
que autorizo a concessão requerida pela STCP.” (cfr. o teor do do-
cumento de fls. 27 do processo administrativo, parte integrante da
presente sentença, cujo teor se dá por reproduzido para os legais
efeitos).

O DIREITO
Está em causa, no presente processo, o despacho do Subdirec-

tor-Geral de Transportes Terrestres que outorgou à Sociedade de
Transportes Colectivos do Porto a concessão da carreira de serviço
público regular de passageiros entre Lavra (Escola) e Porto (Boavista),
despacho esse do qual foi interposto recurso contencioso por “Resende
- Actividades Turísticas, S.A.”.

A sentença sob recurso concluiu que o acto recorrido não se mostra
inquinado de quaisquer dos vícios que lhe foram assacados pela re-
corrente, não estando, pois, ferido de invalidade determinante da
sua anulação ou declaração de nulidade, pelo que negou provimento
ao recurso contencioso dele interposto.

Sustenta a recorrente, na sua alegação para este STA, que a sentença
incorreu em erro de julgamento ao dar por inverificado o invocado
vício de erro nos pressupostos de facto.

Alega, para o efeito, que a autoridade recorrida considerou haver
necessidade da carreira outorgada à SCTP, quando, na realidade,
as necessidades de transportes colectivos de passageiros naquela zona
se encontram plenamente satisfeitas, pois que todo o percurso da
carreira em causa está já completamente servido por carreiras re-
gulares de transportes colectivos, pelo que, contrariamente ao de-
cidido, teriam sido violados os arts. 74.o e 89.o do RTA.

Vejamos.
1. Sublinhe-se, preliminarmente, que o art. 19.o da LOSTA (“O

exercício de poderes discricionários só pode ser atacado contencio-
samente com fundamento em desvio de poder”) não impede, como
a recorrente refere, a anulação de um acto praticado no exercício
de um poder discricionário com fundamento em violação de lei por
erro quanto aos respectivos pressupostos, uma vez que, segundo ju-
risprudência uniforme, de entre os elementos vinculados do acto se
contam justamente os relativos aos pressupostos de facto em que
o mesmo assenta (cfr., por todos, os Acs. do STA de 18.03.99 - Rec.
30.183 [Pleno], e de 24.02.99 - Rec. 43.459).
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Como refere Santos Botelho, Contencioso Administrativo 3.a ed.,
pg. 641, aquele preceito “terá de ser entendido no sentido de que,
em relação aos momentos discricionários do acto, o vício de eleição
é o desvio de poder, enquanto vício privativo dos actos praticados
no exercício de poderes discricionários”, sendo certo, porém, que não
existem actos administrativos totalmente discricionários, estando os
mesmos sempre sujeitos à observância de determinados “pressupos-
tos” que constituem os aspectos vinculados do acto, e que são ver-
dadeiros limites externos da discricionariedade (pelo menos, os re-
lativos à competência, ao fim e aos pressupostos de facto).

2. Posto isto, vejamos então se procede o invocado erro de jul-
gamento, ou seja, se, contrariamente ao decidido, o acto impugnado
incorre em violação de lei por erro nos pressupostos de facto, de-
terminante da sua anulação.

O erro nos pressupostos de facto traduz-se, no essencial, numa
“desconformidade entre os factos pressupostos da prolação do acto
e os factos reais” (Ac. STA de 11.05.2000 - Rec. 44.191), de modo
a que sejam “considerados para efeitos da decisão factos não provados
ou desconformes com a realidade” (Ac. STA de 23.09.99 - Rec. 42.048).

Não está em causa o preenchimento do índice de discricionariedade
que preside à actuação administrativa (aspecto não vinculado), mas
apenas a veracidade ou conformidade com a realidade dos factos
avocados à decisão.

Dispõe o art. 74.o do Regulamento dos Transportes Automóveis
(RTA), aprovado pelo Decreto n.o 37.272, de 31.12.48, que a concessão
de carreiras de transportes públicos de passageiros se encontra con-
dicionada à “satisfação das necessidades de procura de transportes
caracterizada pela sua intensidade, regularidade e permanência, e ten-
do em conta os objectivos de coordenação de transportes”.

E o art. 89.o do mesmo Regulamento dispõe que “só serão ou-
torgadas concessões que dêem lugar a concorrência entre carreiras
(...) quando, considerados os objectivos da coordenação de transportes,
as necessidades públicas o justifiquem”.

Ora, perante a matéria de facto fixada, e como é fácil de ver pelos
elementos dos autos e do processo instrutor, o despacho recorrido,
que outorgou a concessão da carreira em causa, invoca, como de-
terminantes para a decisão prolatada, pressupostos de facto conso-
nantes com a realidade, e não desconformes a esta.

Com efeito, e como consta, quer da Informação N.o 6/DTN/DE,
de 18.01.99, da Delegação de Transportes do Norte (doc. de fls. 12
a 18 do PA - n.o 3 da matéria de facto), a justificação da outorga
da concessão da carreira prende-se a satisfação de reais necessidades
públicas de transportes, afirmando-se designadamente:

«O pedido de carreira em questão tem por objectivo servir vários
locais importantes da freguesia de Lavra que se encontram por servir
como a Escola C+S da Lavra e a zona habitacional de Angeiras
incluindo o Parque de Campismo.

A STCP, SA, com esta carreira, irá contribuir para uma melhoria
das condições de acessibilidade em transporte público na referida
freguesia, permitindo às populações ligações directas, sem necessidade
de transbordo, de diversos pontos da freguesia de Lavra a outras
freguesias do concelho de Matosinhos, e ainda a toda e rede da STCP,
SA.

Esta carreira ... vai de encontro às reais necessidades das populações
e autarquias, sendo corroborado pela Junta de Freguesia de Lavra
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e Câmara Municipal de Matosinhos, pelo que se justifica a outorga
da concessão da carreira em causa, uma vez que esta vem satisfazer
necessidades de procura de transportes caracterizadas pela sua in-
tensidade, regularidade e permanência, como dispõe o art. 74.o do
RTA.»

É esta também a conclusão a que chega o Relatório Final daquela
entidade (doc. de fls. 22 a 27 do PA - n.o 6 da matéria de facto),
sobre o qual foi exarado o despacho contenciosamente recorrido, da
autoria do Subdirector - Geral de Transportes Terrestres, do seguinte
teor:

«Ao abrigo do disposto no despacho 9012/98 de 5 de Fevereiro,
e tendo em atenção:

- o empenhamento das autarquias favorável à atribuição da carreira,
nomeadamente a Junta de Freguesia da Lavra, representante directo
das populações mais beneficiadas;

- a existência de uma outra carreira já concedida à requerente
... sendo assim a presente um prolongamento do serviço já prestado
... com evidente acréscimo de qualidade;

- o facto de o acréscimo quilométrico que ficará concessionado
à requerente ser insignificante em relação ao percurso já servido por
outra, esbate o real acréscimo de concorrência efectiva à reclamante,
Entendo que o interesse público da carreira é bem mais significativo
que o pequeno acréscimo da concorrência que vai ser gerada, pelo
que autorizo a concessão requerida pela STCP.»

Resulta, assim, da matéria de facto provada que a concessão da
carreira em causa vem responder efectivamente a necessidades reais
das populações, feitas sentir pelas próprias entidades autárquicas (Jun-
ta de Freguesia de Lavra e Câmara Municipal de Matosinhos), e
que fica demonstrado que parte significativa do percurso da carreira
ora concessionada não está abrangida pelas carreiras já existentes.

Como salienta o Exmo Magistrado do Ministério Público, este em-
penho autárquico (facto cuja exactidão não é posto em causa na ale-
gação da recorrente) é, desde logo, forte motivo para dar como assente
que a necessidade de transportes públicos não está integralmente
satisfeita na zona.

E é ainda de salientar que, mesmo na hipótese de o percurso em
causa estar já servido de transportes, isso não obsta a que deva aten-
der-se ao factor “intensidade”, expressamente indicado no art. 74.o
do RTA, como um dos factores a ponderar na concessão das carreiras
públicas de transportes.

O que tem a ver, naturalmente, com aspectos ligados a um eventual
aumento das populações da zona, de implementação de novos serviços
no eixo rodoviário em causa, etc.

Assim sendo, ao considerar que o acto recorrido não enferma de
erro nos pressupostos de facto, a sentença impugnada fez correcta
aplicação da lei, não merecendo censura, pelo que improcedem todas
as conclusões da alegação da recorrente.

(Decisão)
Com os fundamentos expostos, acordam em negar provimento ao

recurso, confirmando a sentença impugnada.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 60.000$00 e 30. 000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Luís Pais Borges (relator) —
Alves Barata — Macedo de Almeida.
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Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Subvenção mensal vitalícia prevista no art.o 11.o da Lei 49/86,
de 31/12. Provados requisitos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Direcção dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo de-
tém à sua guarda os arquivos da ex-PIDE/DGS, sendo
da sua competência certificar os elementos ali constantes
e relativos a actuações daquela política política.

II — Informando aquela Direcção, face aos respectivos ele-
mentos, que o requerente apesar de diversas actuações
de que foi vítima, como detenção em cadeias civis, não
constando qualquer internamento no Campo de Trabalho
do Tarrafal, não se faz prova do requisito previsto no
art.o 11.o da Lei 49/86, de 31/12, sendo de indeferir o
pedido de subvenção.

Recurso n.o 47.457 em que são recorrente Direcção dos Serviços da
Caixa Geral de Aposentações e recorrido Osvaldo Alcântara Me-
dina Custódio e de que foi Relator o Exmo.o Sr.o Cons.o Dr. Alves
Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAIXA GERAL DE APO-
SENTAÇÕES recorre da sentença do TAC/Coimbra, a fls.46/50, que,
dando provimento ao recurso contencioso interposto por OSVALDO
ALCÂNTARA MEDINA CUSTÓDIO, anulou o despacho daquela
DIRECÇÃO de 20.07.99 que lhe indeferira o pedido de uma pensão
vitalícia ao abrigo da Lei 49/89, de 31/12, por entender que tal despacho
estava inquinado de vício de violação de lei.

A ora recorrente concluiu na usa alegação de recurso:
1a. Tendo em consideração que, através da Lei 4/91 de 17/1, os

arquivos da extinta PIDE/DGS foram integrados no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, só são aptos a realizar a prova do internamento
no Campo de Trabalho do Tarrafal requisito para a atribuição da
subvenção mensal vitalícia, prevista no arto 11o da Lei 49/86, de 31/12
as declarações emitidas pelo Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre
do Tombo(IAN/TT).

2a. Na declaração emitida pelo IAN/TT apenas apenas se refere
que o recorrente dói detido pela PIDE em 17.11.1967, tendo recolhido
à Cadeia Civil da Cidade da Praia. Refere-se, ainda, que foi restituído
à liberdade em 23.12.1967.

3a. Sendo assim, o despacho de 20.07.99, proferido pela Direcção
de Serviços da Caixa Geral de Aposentações, ao abrigo da delegação
de poderes publicada no DR/II/ no22 de 27/1/99, que indeferiu o
pedido de pensão vitalícia formulado pelo recorrente ao abrigo do
disposto no arto 11o da Lei 49/86 de 31/12, não padece de qualquer
tipo de ilegalidade.

4a. Quanto à declaração, devidamente reconhecida pelos serviços
consulares da Embaixada Portuguesa em Cabo Verde, emitida pelo
Comandante-Geral da Polícia da República de Cabo Verde onde se
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refere que, desde 16.11.67 a 20.1267, o recorrente foi preso “. . . e
encarcerado na Cadeia Civil da Praia e no Presídio do Tarrafal . . .”,
contrariamente ao que considerou o tribunal “a quo”, tem um valor
probatório meramente indiciário.

5a. Na verdade, tendo em consideração que a força probatória de
um documento se mede pelos limites da competência da entidade
que emite (no 1 do arta 369o do CPCivil), e sendo certo que, na
ausência de qualquer sucessão de competências, a competência para
certificar o internamento num campo de trabalho que fez parte do
sistema prisional português pertence, necessariamente, a uma entidade
portuguesa, verifica-se que o Comando-Geral da Polícia da República
de Cabo Verde não tem competência para certificar o internamento
no Campo de Trabalho do Tarrafal.

6a. Insiste-se: a declaração emitida pelo CG da RCV, embora cons-
titua um documento autêntico passado em país estrangeiro o que
não está em causa não produz efeitos e é irrelevante para efeitos
de certificar o internamento no Campo de Trabalho do Tarrafal.

7a. Porém, ainda que se considere válido o teor da declaração que
foi apresentada pelo recorrente e, por isso, se considere que o re-
corrente esteve detido no Presídio do Tarrafal, o facto de aí não
ter estado em regime de internamento, na interpretação mais razoável
que este instituto comporta, impede que possa beneficiar da atribuição
da subvenção mensal vitalícia, prevista no art. 11o da Lei 49/86, de
31/12.

8a. Pelo arto 11o da Lei 49/86 foi estabelecida a atribuição de uma
indemnização simbólica aos cidadãos nacionais que estiveram inter-
nados no Campo de Trabalho do Tarrafal.

9a. O internamento em campo de trabalho ou em colónia agrícola
constituía uma das medidas de segurança previstas no Código Penal
de 1886. Sendo uma medida de segurança, o internamento tinha de
ser ordenado por uma decisão judicial, a qual deveria especificar o
tipo de instituição em que deveria ser cumprida, a sua duração máxima
e mínima, se fosse caso disso.

10a. Segundo a declaração apresentada, o recorrente terá estado
preso e encarcerado na Cadeia Civil e no Presídio do Tarrafal no
período de 16.11.67 a 20.12.67. Tal situação correspondeu a uma sim-
ples detenção para averiguações por motivos de natureza política,
pelo que não pode ser equiparada ao regime de internamento no
Campo de Trabalho do Tarrafal, nos termos e para os efeitos previstos
no arto 11o da Lei 49/86.

11a. Tendo decidido em contrário, a douta sentença recorrida, para
além do disposto nos artos. 365o no 1 do C.P.Civil, violou o supracitado
dispositivo legal, devendo, em consequência, ser revogada.

Colhidos vistos, cumpre decidir.
1. Os factos dados como provados na sentença:
a) Por requerimento entrado nos Serviços da C.G.A. em 29.11.93,

o requerente pediu que lhe fosse atribuída uma pensão mensal vitalícia
por ter estado internado no Campo de Trabalho do Tarrafal, nos
termos da declaração que juntou (fls. 2 do p.i.);

b) Tal declaração, datada da Praia, de 09.03.93, consta assinada
pelo Comandante Geral da Polícia de Cabo Verde, na qual se declara
que o requente “foi preso e encarcerado na Cadeia Civil da Praia
e no presídio do Tarrafal, desta Ilha de Santiago, pela DGS, ex-PIDE,
sob alegações de se ter envolvido em actividades consideradas como
sendo subversivas pelo então regime Português, desde 16.11.67 a
20.12.67” - cf. fls 3 do Instr.;
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c) No verso de tal documento consta o reconhecimento notarial
da assinatura do signatário de tal declaração, e a assinatura do notário
reconhecida pela Secção Consular da Embaixada de Portugal na Praia;

d) Por ofício 714IM de 13.01.94, da CGA esta solicita ao Arquivo
Nacional da Torre do Tombo que seja confirmado o conteúdo daquela
declaração apresentada pelo recorrente (e de outros) doc. 4 p.i.;

e) Por ofício do DG da Torre do Tombo no 616 de 22.02.94, em
resposta a tal pedido, diz-se que: “Após análise documental dos pro-
cessos relativos aos indivíduos abaixo mencionados (entre os quais
o recorrente), existentes nos arquivos da ex-PIDE/DGS, cumpre-me
confirmar o conteúdo das declarações emitidas pelo Comando Geral
da Polícia de Cabo Verde - doc. fls.5 inst.;

f) Por carta registada de 04.03.96, a CGA informa o recorrente
de que da análise dos documentos constantes do processo, o pedido
do recorrente iria ser indeferido por até à presente data não ter
sido feita prova da nacionalidade do requerente - doc. fls.7;

g) datada de 28.03.96 foi proferido “Concordamos por delegação
de poderes (. . .), seguido de 2 rubricas, aposto sobre a informação
relativa ao recorrente, onde se diz: “1 - No requerimento de fls.2,
entrando em 29.11.93, foi deduzida por Osvaldo Alcântara Medina
Custódio, a subvenção vitalícia prevista na Lei 49/86, por ter estado
internado no campo de trabalho do Tarrafal. 2 - No entanto, o pedido
deve ser indeferido por, até à presente data, o requerente não ter
feito prova da nacionalidade portuguesa (no 1 do arto 11o da Lei 49/86).
À consideração superior”. - fls.8;

h) Por requerimento entrado nos serviços da CGA em 15.4.99,
o recorrente pediu que fosse deferido o seu pedido e juntou certidão
de assento de nascimento da Conservatória dos Registos Centrais
da qual consta que o recorrente adquiriu a nacionalidade portuguesa
nos termos do arto 3o da Lei 37/81, de 3/10, conforme registo lavrado
em 8/1/99 - fls. 10/11 Instr.;

i) O recorrente formulou, em 13/5/99, novo pedido de atribuição
de pensão vitalícia por internamento no Campo de Trabalho do Tar-
rafal - fls. 13/14;

j) Por ofício de 5/5/99 da CGA, esta solicita ao ANTT que, para
efeitos de atribuição de subvenção mensal vitalícia, seja informada
de quais “Os motivos pelos quais Orlando Alcântara Medina Custódio
foi preso e encarcerado no Campo de Trabalho do Tarrafal, no período
de 16/11/67 a 20/12/67 - fls. 15;

k) O Director do ANTT, por ofício datado de 9/6/99, enviou de-
claração de que consta, além do mais, que o recorrente “Foi detido
pelo Posto da PIDE de Alcântara, em 30/10/62 para averiguações
para averiguações sobre actividades subversivas, tendo recolhido à
Cadeia do Aljube. Foi restituído à liberdade em 26/12/62, tendo em-
bracado no mesmo dia com destino a S. Vicente, onde desembarcou
em 2/1/63, ficando-lhe interdita a saída daquela Província. Existe um
pedido de captura publicado na O.S. 40/62, que veio a ser anulado
pela OS 226 de 14/8/65. Foi detido pela PIDE em 17/11/67, tendo
recolhido à Cadeia Civil da Cidade da Praia. Foi restituído à liberdade
em 23/12/67” - fls. 16/17 Instr.;

l) Datado de 20/7/99 foi proferido “Concordamos - por delegação
(. . .) seguido de 2 rubricas, aposto sobre informação relativa ao re-
corrente, onde se diz: “O requerente, por requerimento de fls. 14, ha-
bilita-se à subvenção vitalícia Lei 49/86.Pelos motivos abaixo indicados,
parece ao Serviço ser de Indeferir o pedido. Conforme declaração emitida
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pelo Instituto do Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, fls. 17, não
ficou provado que o requerente tenha sido internado no Campo de Tra-
balho do Tarrafal, não estando assim reunidos os requisitos previstos
no no 1 do arto 11o do DL(Lei) 49/86, de 31/12. À consideração superior”
- fls 19.

2. O direito.
Entendeu-se na sentença que o despacho contenciosamente im-

pugnado fez errada interpretação do arto 11o no 1 da Lei 49/86, anu-
lando-o com fundamento em vício de violação de lei.

Defende, no entanto, a ora recorrente, que do documento emitido
pelo Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, apenas consta
que o requerente foi detido pela PIDE em 17.11.67 e recolhido à
cadeia Civil da Cidade da Praia, tendo sido restituído à liberdade
em 23.12.67, o que não permite a conclusão de que aquele tenha
estado internado no Campo de Trabalho do Tarrafal, apesar do do-
cumento por ele apresentado e que foi passado e autenticado em
Cabo Verde.

Sob a epígrafe “indemnização aos cidadãos sujeitos a trabalhos for-
çados no campo de concentração do Tarrafal”, dispõe o arto 11o da
Lei 49/86, de 31/12 (Lei do Orçamento):

1 - Aos cidadãos nacionais que hajam sido internados no campo
de trabalho do Tarrafal é atribuída, nos termos seguintes, uma indem-
nização simbólica, expressão do público reconhecimento da República
Portuguesa por relevantes serviços prestados à liberdade e à democracia.

2 - A indemnização prevista no número traduz-se no pagamento pelo
Estado de uma subvenção mensal vitalícia, cumulável, de valor idêntico
ao do montante mais elevado do salário mínimo nacional, isenta de
qualquer deduções, a requerimento do próprio cidadão ou dos seus her-
deiros, aplicando-se os termos e princípios estabelecidos do DL. 404/82,
de 24 de Setembro.

3 - O Governo adoptará as providências regulamentares, organizativas
e financeiras necessárias à aplicação do disposto no presente artigo com
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1987.

Para prova do requisito legal de ter sido internado no campo de
trabalho do Tarrafal, o ora recorrido apresentou uma declaração pas-
sada na Praia em 09.03.93 pelo Comandante-Geral da Polícia de Or-
dem Pública da República de Cabo verde, da qual consta que o re-
querente “foi preso e encarcerado na Cadeia Civil da Praia e no
Presídio do Tarrafal, pela DGS/Ex-PIDE, sob alegações de se ter
envolvido em actividades consideradas subversivas pelo então regime
Português, desde 16 de Novembro até 20 de Dezembro de 1967” (fls.
9 dos autos).

Entendendo que aquele documento, face ao seu conteúdo, não
fazia prova bastante de alegado internamento do ora recorrido no
Campo de Trabalho do Tarrafal, a Direcção da CGA solicitou a
confirmação do sei conteúdo junto do Instituto do Arquivos Nacionais/
Torre do Tombo, instituto a que está legalmente confiada a guarda
dos arquivos da ex-PIDE/DGS, o qual, baseando-se nos documentos
ali constantes, veio a emitir a declaração junta a fls. 17 do proc.
instrutor, confirmando, além do mais que Osvaldo Alcântara Medina
Custódio, natural de S. Vicente/Cabo Verde, foi detido pela PIDE
em 17 de Novembro de 1967, tendo recolhido à Cadeia Civil da Cidade
da Praia, e restituído à liberdade em 23 de Dezembro de 1967.

Ora, se o documento apresentado pelo próprio requerente da sub-
venção deixava dúvidas sobre o efectivo internamento deste no Campo
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de Trabalho do Tarrafal, por aludir ao seu encarceramento na Cadeia
Civil da Praia e no Presídio do Tarrafal, tais dúvidas deverão con-
siderar-se arredadas pela declaração passada pelo IAN/TT, dado que
desta apenas consta que o ora recorrido e no que concerne ao aludido
período, foi detido pela PIDE e recolhido à cadeia Civil da Praia.

Com efeito, a declaração do Comandante-Geral da Polícia de Cabo
Verde, mostra-se emitida já em Março de 1993, a pedido do requerente
(como da mesma consta) e sem qualquer alusão, ainda que externa,
a registo ou documento ali arquivado.

No caso, a assinatura do autor da declaração foi objecto de re-
conhecimento notarial na Praia, tendo a Secção Consular da Em-
baixada de Portugal em Cabo Verde aposto o reconhecimento da
assinatura do notário, o que permitiria concluir tratar-se de documento
autêntico.

Há, no entanto, que atender ao disposto no arto 369o no1 do C.Civil,
segundo o qual o documento só é autêntico quando a autoridade ou
o oficia público que o exara for competente em razão da matéria e
do lugar.

E no que concerne à força probatória, há que ter presente a norma
do no 1 do arto 371o do mesmo Código, segundo o qual “os documentos
autênticos fazem prova plena dos factos que nele são atestados com
base nas percepções da entidade documentadora”.

Pode, assim, concluir-se que um tal documento só constitui prova
plena, quanto à veracidade das atestações do funcionário documen-
tador, nos limites da sua competência, e até onde verse sobre actos
praticados por ele próprio ou por outrem na sua presença (cfr. Manuel
de Andrade, Noções, 226).

Ora, no caso em apreço, o documento apresentado pelo ora re-
corrido contém uma declaração “a pedido do interessado”, sobre ma-
téria que não é da competência do declarante, nem versa sobre actos
praticados por ele ou na sua presença.

Por outro lado, como bem defende a entidade recorrente, na au-
sência de expressa sucessão de competências, a certificação em causa
relativa a questão atinente ao sistema prisional português, continuará
a pertencer a uma entidade portuguesa.

Na verdade, com o fim da PIDE/DGS, que detinha essa competência
para documentar situações ocorridas no exercício da sua actividade
de polícia política, tal competência certificadora transfere-se para a
Comissão de Extinção da PIDE/DGS, a cargo de quem ficou a guarda
e tratamento de toda a documentação e registos anteriormente la-
vrados pela aludida polícia. E, dada por finda esta Comissão, todos
aqueles documentos e registos foram transferido para a Torre do
Tombo e postos à guarda da Direcção dos Arquivos Nacionais ali
sediada.

Daí que a competência para emitir declarações relativas a factos
constantes dos documentos e registos da ex-PIDE, como era o caso
dos autos, caiba agora, necessariamente, à Direcção dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo.

Assim, tendo esta emitido documento no qual descreve as actuações
sofridas pelo ora recorrido por via daquela polícia, devidamente re-
gistadas no arquivo, designadamente as detenções de que foi vítima,
dele não consta que tenha estado detido no Campo de Trabalho
do Tarrafal.

É, pois, esta declaração, com força probatória material face ao
seu suporte documental e à competência de que para tanto é detentora
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a entidade que a emitiu, que contitui documento probatório a ter
em conta, como vem entendeu a entidade recorrente, e que, neces-
sariamente, se sobrepõe ao documento emitido pela autoridade de
Cabo Verde, face ao que acima se escreveu.

Assim, a Direcção da CGA, ao considerar como não provado o
internamento do então requerente, não errou sobre os pressupostos
de facto, não estando o respectivo acto viciado de violação de lei,
contrariamente ao entendido na sentença que, por isso, terá de ser
revogada.

Procedem, assim, as conclusões 1a a 6a e 11a da alegação da
recorrente.

3. Termos em que, decidindo conceder provimento ao recurso ju-
risdicional, se revoga a sentença do TAC, e nega-se provimento ao
recurso contencioso que esta decidira.

Custas pelo recorrente em ambas as instâncias, fixando-se a taxa
de justiça em 20.000$00 e 30.000$00 e a procuradoria em 10.000$00
e 15.000$00 respectivamente, na 1a e na 2a instâncias, sem prejuízo
do apoio judiciário concedido.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Alves Barata — Vítor Gomes —
Adérito Santos.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Recurso n.o 47 483. Recorrente: Aníbal Beirão Martins; Recorri-
das: Câmara Municipal da Guarda e outra; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I
Aníbal Beirão Martins, melhor identificado nos autos, vem recorrer

da decisão do TAC de Coimbra que negou provimento ao recurso
contencioso que interpôs contra a Câmara Municipal da Guarda “do
acto de licenciamento das instalações/construções da Oficina da Pi-
rotecnia “Maria de Jesus Nunes & Filhos, Lda“, por ter entendido
que o acto em causa era meramente preparatório ou instrumental.

Na alegação que apresentou formulou as seguintes conclusões:
«1 - A douta decisão recorrida, ao qualificar como mero acto pre-

paratório um acto de licenciamento de ampliação e remodelação das
instalações de uma oficina pirotécnica, praticado pela Câmara Mu-
nicipal da Guarda;

2 - Subverte o entendimento legal e dogmático do conceito de
acto administrativo ( art.o 120 do CPA );

3 - Assim como subverte a própria qualificação legal expressa e
específica do acto de licenciamento ( art.o 108, n.o 3, al. a), do CPA);

4 - Sendo que tais factos são agravados com a circunstância de
tal acto de licenciamento só poder ser emitido pela autoridade re-
corrida se o projecto de construção das edificações, remodelações
ou ampliações a introduzir contiver uma declaração expressa, reco-
nhecida notarialmente, emitida pelos directos prejudicados - por ex.,
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os proprietários dos terrenos onerados com os efeitos de tal licen-
ciamento, como é o caso do recorrente, que nunca emitiu qualquer
declaração ( cfr. n.o 1, e al. a) deste n.o 1 do art.o 10, e ponto 10
da al. a) do mesmo artigo, e n.o 4, in fine, do art.o 15, ambos do
DL n.o 376/84, de 30 de Novembro, que aprova o Regulamento de
Licenciamento dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem
de Produtos Explosivos, conjugados com a al. f), do n.o 1 do art.o
10, al. c), do n.o 2, do art.o 11. al. c) do n.o 2, do art.o 12, e n.o
3 do art.o 29, todos do mesmo diploma, e n.o 2 e 3, do art.o 11
do DL n.o 142/79, de 23 de Maio;

5 - E tanto assim é que: ”depois de terem sido concedidas licenças
para a instalação ou remodelação dos estabelecimentos referidos nos
números anteriores (...) não poderão ser atendidas reclamações das
pessoas que construírem ( ou, obviamente, pretendam construir, como
é o caso ), adquirirem ou a qualquer título forem habitar edifícios
em terrenos integrados nas respectivas zonas de segurança” ( cfr.
n.o 4, do art.o 5, do DL n.o 376/84 );

6 - E tudo isto é ainda mais grave tendo em conta o facto de
não constar do processo qualquer acto de licenciamento emitido pela
autoridade recorrida, que não contestou, nem remeteu ao recorrente
certidão do processo de licenciamento por este solicitado, e nem a
recorrida particular juntou qualquer processo de licenciamento com
a sua contestação;

7 - Isto significa que o acto de licenciamento é inexistente;
8 - Contudo, a douta decisão recorrida, tornou irrelevantes todos

estes dados ao considerar que o acto de licenciamento da Câmara
Municipal é um mero acto preparatório;

9 - Denegando, assim, ao particular recorrente o direito à protecção
jurisdicional efectiva e o acesso à justiça e ao direito ( art.os 268,
n.o 3 e 4 e art.o 20, da CRP );

10 - Assim como denega o mesmo direito aos particulares ou às
entidades que queiram, por ex., defender os interesses públicos da
segurança, urbanísticos, arquitectónicos, da saúde pública, entre ou-
tros, violados com o acto de licenciamento da Câmara Municipal;

11 - Para além de que se o Tribunal a quo tivesse dúvidas acerca
da natureza do acto, deveria, pelo menos, ter aplicado o princípio
pro actione, mas, com a decisão tomada, negou-o rotunda e li-
minarmente.»

O Magistrado do Ministério Público pronunciou-se pela nulidade
da decisão recorrida por entender que ocorria oposição entre os fun-
damentos e o decidido, já que a consequência do carácter preparatório
do acto seria a rejeição do recurso contencioso e não a sua
improcedência.

O processo correu os vistos leais, cumprindo decidir.

II
Como se observa na petição, o recurso contencioso foi interposto

contra o acto de licenciamento das instalações/construções da Oficina
de Pirotecnia ”Maria de Jesus Nunes e Filhos, Lda”, imputado à
Câmara Municipal da Guarda. Aí, o acto recorrido não está devi-
damente identificado, não tendo sido indicada a sua data nem as
circunstâncias em que foi proferido ( art.o 36, n.o 1, alínea c) da
LPTA e art.o 123 do CPA ). De igual modo, não se encontra nos
autos certidão, cópia ou instrumento de notificação do acto art.o 836
do CA ), nem foi remetido o processo administrativo onde foi pra-
ticado o acto recorrido ( art.o 46 da LPTA ).
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Trata-se de elementos fundamentais para a apreciação do objecto
do recurso contencioso sem os quais não é possível proferir qualquer
decisão. Torna-se, assim, indispensável proceder à ampliação da ma-
téria de facto a fim de se carrear para o processo tudo quanto é
essencial e lá se não encontra.

Nos termos expostos, acordam em conceder provimento ao recurso
jurisdicional, e em anular a sentença recorrida, a fim de ser ampliada
a matéria de facto, nos termos do art.o 712, n.o 4, do CPC.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Rui Botelho — João Cordeiro —
Gonçalves Loureiro.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Juros de mora do Estado por retardamento de vencimento
e abonos a funcionários. Regime. Invocação de prescrição.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O entendimento de que estava isento de juros de mora,
por força do art 2o no 1 do D.L. 49.168, de 5/8/69, não
pode ser acolhido, quando do retardamento no cumpri-
mento das suas prestações debitórias de conteúdo pe-
cuniário a seus funcionários.

II — Assim, a obrigação que impende sobre a Administração
de pagar juros aos seus funcionários por retardamento
das prestações de vencimentos e abonos devidos, está
sujeita ao regime geral do Cód. Civil.

III — Nos termos do arto 303o do C. Civil, a prescrição não
opera sem que seja expressamente invocada pelo in-
teressado.

IV — No caso em que foi impugnado o indeferimento tácito
de um recurso hierárquico interposto de acto expresso
de indeferimento de pretensão de pagamento de juros
moratórios, no qual se não invocou a prescrição destes,
o acto silente considera-se como mantendo o conteúdo
do acto expresso anterior.

V — É no procedimento administrativo e respectiva decisão
final que deve suscitar-se a questão da prescrição, não
podendo sê-lo já na resposta do recurso contesioso.

Recurso n.o 47.530, em que são recorrente o Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais e recorrida Maria do Sameiro Gonçalves Go-
mes. Relator: Exmo.o Sr.o Cons.o Dr. Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS re-
corre do acórdão de 09.11.2000 do Tribunal Central Administrativo
(TCA) (fls. 56/73 dos autos), que, no recurso contencioso interposto
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por MARIA DO SAMOEIRO GONÇALVES GOMES de indefe-
rimento táctico imputável ao ora recorrente e relativo a pedido de
pagamento de juros de mora sobre quantitativos que lhe foram pagos
tardiamente, deu provimento à naquele e anulou o acto recorrido.

Na sua alegação do presente recurso a autoridade recorrente
conclui:

1a - Contrariamente à qualificação jurídica efectuada no douto acór-
dão recorrido, o acto que processou as importâncias correspondentes
a férias e subsídios de Natal firmou-se na ordem jurídica como caso
decidido;

2a - Por outro lado, é clara a intempestividade do recurso con-
tencioso, bem como a confirmatividade dos actos hierarquicamente
e contenciosamente impugnados, relativamente ao anterior acto de
processamento dos abonos;

3a - Do que decorre a ilegalidade da interposição de recurso con-
tecioso pela ordem ora recorrida.

4a - Do mesmo modo, diferentemente da interpretação feita no
douto acórdão recorrido, não pode entender-se que o pedido efec-
tuado na petição de recurso, pela ora recorrida, seja outro que não
o pagamento de juros de mora;

5a - Ora o recurso contecioso não constitui o meio processual ade-
quado para peticionar o pagamento dessa indemnização:

6a - Pelo que, existindo erro na forma de processo, devia o recurso
contencioso ter sido rejeitado;

7a - A Administração pagou à ora recorrida, em 03.04.95, as im-
portâncias correspondentes a férias e subsídio de férias e de Natal;

8a - Praticou esse acto no uso do poder discricionário, e não na
decorrência de qualquer imperativo legal que a tal a obrigasse;

9a - E fê-lo porque entendeu ser de uniformizar a situação dos
funcionários ”ex-tarefeiros” que não lançaram, oportunamente, mão
dos meios contenciosos para que lhes fosse reconhecido o direito
ao recebimento daqueles quantitativos com a dos que, oportunamente,
o fizeram e, por isso, viram, jurisdicionalmente, reconhecido o seu
direito;

10a - Assim sendo, não havendo prestação legalmente devida não
se pode considerar a existência de juros por atraso no seu pagamento;

11a - O acórdão recorrido está, pois, em desconformidade com
a lei civil (artos.. 805o e 806o do C.Civil).

12a - Além disso, nos termos e por força do disposto no no 1
do arto 2o do DL. 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;

13a - Contrariamente ao que consta do douto acórdão recorrido
e de acordo com o estabelecimento nos artos. 310o, d) e 306o do
C.Civil, preceitos com que aquele acórdão se apresenta desconforme
mesmo que a ora recorrida tivesse tido direito a juros de mora, o
que nem por mera hipótese académica se admite, sempre esse direito
estaria prescrito.

Colhidos vistos, cumpre decidir.
1. Os factos dados como provados no acórdão recorrido:
a) A recorrente solicitou ao DGI, em 11.10.95, o pagamento dos

juros de mora respeitantes aos quantitativos que lhe foram abonados
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 ”falso tarefeiro”.
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b) Sobre o seu requerimento foi dado pela técnica jurista o parecer
junto a fls. 14 a 20 dos autos e aqui reproduzidos, de onde se extrai
o seguinte:

”(...) Ora, só os funcionários que tiveram intervenção, como parte,
nos processos de recurso contencioso de anulação podem, como se
verifica que têm vindo a fazer, e com êxito, recorrer, dentro dos
prazos para o efeito estabelecidos na lei... no sentido de que o pa-
gamento de juros de mora integra o dever de executar as sentenças
proferidas em sede de recurso contencioso de anulação.

(...) Os demais - os que não tiveram intervenção, comparte, em
processos de recurso contencioso de anulação - terão que lançar mão
de outro procedimento judicial, eventualmente a acção sobre a
responsabilidade.(...)”.

c) Em 16/1/98, o DG proferiu o seguinte despacho: ”Concordo.
Indefiro”.

d) A recorrente foi notificada desta decisão em 9/2/98 (fls. 10).
e) Os quantitativos em causa no supra-referido requerimento foram

pagos à recorrente em 3/4/95 e 10/5/95.
f) A recorrente interpôs recurso hierárquico deste despacho para

o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 19/3/98, nos termos
de fls. 5/9 dos autos e que conclui da seguinte forma:

”(...) deve V.Exa. revogar o acto recorrido, substituindo-o por outro
que determine o abono das quantias que são devidas ao recorrido
a título de juros moratórios, calculados à taxa legal, contados deste
a data do vencimento de cada uma das prestações respeitantes a
férias não gozadas, subsídios de férias e subsídios de Natal, pelo pe-
ríodo de tempo que permaneceu ao serviço da DGI como falso ta-
refeiro e até à data em que estas prestações lhe foram liquidadas(...)”.

g) Não foi proferida qualquer decisão a este requerimento.
2. O direito.
Na sua alegação começa o recorrente por censurar a decisão re-

corrida quanto à improcedência das questões que havia suscitado,
da ilegalidade, da interposição recurso e da inadequação deste meio
processual (conclusões 1a a 6a).

Antecipemos que não lhe assiste razão.
Na verdade, nas duas primeiras conclusões da sua alegação, o ora

recorrente mantém que o acto que processou as importâncias cor-
respondentes a férias e subsídios de férias e de Natal, se firmou na
ordem jurídica como caso decidido, dessa situação decorrendo a ile-
galidade da impugnação contenciosa.

No entanto, conforme se salienta no acórdão deste STA de
21.03.2001 rec. 46.760 (que iremos acompanhar de perto, face à si-
militude das questões a decidir), deve notar-se que dos autos não
consta ter sido emitido qualquer acto de processamento de abonos
que englobasse juros de mora eventualmente devidos.

Assim, relativamente aos juros peticionados em 11.10.95 pela ora
recorrida, os actos de processamento dos abonos em atraso, inde-
pendentemente de ter ou não havido notificação adequada, não fazem
caso decidido, porque tais juros se não referem.

Dito de outro modo, refere o mesmo acórdão, na situação em
apreço, não havendo qualquer decisão sobre matéria de juros devidos
pela mora no pagamento dos abonos devidos à recorrente como ”falsa
tarefeira”, não se pode defender, como pretende o recorrente, que
o acto processou tais abonos se firmou na ordem jurídica como caso
decidido relativamente aos juros pretendidos.
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Improcede igualmente a alegada inadequação do recurso conten-
cioso como meio para peticionar o pagamento dos juros de mora
(conclusões 4a a 6a), pois, como bem se decidiu no acórdão recorrido,
no meio processual utilizado - recurso contencioso a ora recorrida
não pede a condenação da Administração no pagamento de juros,
mas sim a anulação do indeferimento táctico do pedido de pagamento
de juros, pelo que o meio próprio é o contencioso, em face do pre-
ceituado nos artos. 6o do ETAF e 268o no 4 da CRP.

No que concerne ao conteúdo das conclusões 8a a 11a, estas integram
matéria nova, que naturalmente não podia ser apreciada no acórdão
recorrido, como não foi, pelo que também em sede do presente recurso
dela se não pode conhecer.

Quanto ao fundo, concretamente sobre a procedência do vício de
violação de lei determinante da anulação do acto recorrido (conclusões
12a e 13a), o ora recorrente estruturou a sua discordância com o
decidido no acórdão do TCA, com os argumentos que a seguir se
sintetizam:

Contrariamente ao entendimento acolhido no acórdão recorrido, o
Estado estava realmente isento de juros de mora, como resultado do
DL. 49.168, especialmente do no. 1 do seu arto 2o, segundo o qual
“o Estado e qualquer dos seus serviços, estabelecimento e organismos”,
beneficiam de tal isenção, não havendo lei especialmente em contrário,
como seria o caso em apreço.

Acresce que, contrariamente ao que consta do acórdão recorrido, e
em conformidade com o estabelecido nos artos. 330o, d) e 306o do C.C.,
preceitos com que o acórdão está em desconformidade, mesmo que
a ora recorrida tivesse tido direito a juros de mora, esse direito estaria
prescrito.

Vejamos.
No que concerne ao entendimento de que o Estado estava isento

de juros de mora, por força do disposto no no 1 do arto 2o do DL.
49.168, de 5/8/69, aquele não pode ser acolhido.

Com efeito - continuamos a seguir o acórdão de 21.03.01 -, a obri-
gação de pagamento de juros de mora quanto a dívida da Admi-
nistração a funcionários seus, por não pagamento atempado, total
ou parcial, de vencimentos e outros abonos, tem sido afirmada pela
jurisprudência deste Supremo Tribunal - cfr. Acs STA/P de 16.05.2000,
reco 45.041, e da Secção, de 25.5.99, reco 41.016, entre outros.

No aludido acórdão do Pleno sumariou-se:
”O DL. 49.168 não regula apenas matéria fiscal, pois e nomea-

damente o seu arto 1o al. a), refere-se, para além de contribuições,
impostos e taxas, a outros rendimentos.

O arto 2o no 1 deste diploma, que isenta de juros de mora o Estado
e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, apenas
se pode reportar, numa leitura integrada, às dívidas aos entes públicos
mencionados naquele arto 1o no 1 e não às deste a terceiros.

Não se pode ter, assim, do dito arto 2o no 1 uma visão meramente
literal, que levaria a que o Estado estivesse isento, em qualquer caso,
de juros de mora.

O DL. 49.168 - e mais concretamente o seu arto 2o no 1 - não
foi revogado, por incompatibilidade, pelo arto 24o do C.P. Tributário,
aprovado pelo DL. 254/91 de 23/4, mas veio a ser expressamente
revogado, com excepção do seu arto 4o, pelo DL. 73/99 de 16/3.

Não há lei que conceda qualquer isenção de juros de mora quanto
a dívidas do Estado a funcionários seus, por diferenças de vencimentos
e diuturnidades.”.
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Assim, escreve-se neste último aresto, ”como não há no campo
em análise lei ou regime especial que isente o Estado do pagamento
de juros de mora pelo retardamento no cumprimento das suas pres-
tações debitórias de conteúdo pecuniário, havemos de concluir que
os mesmos são devidos no caso sub judice de acordo com os princípios
e regras gerais”.

Forçoso é entender, como se faz no acórdão de 20.02.01, que ”a
obrigação que impende sobre a Administração de pagar juros aos
seus funcionários por retardamento das prestações de vencimentos
a abonos devidos, está sujeita ao regime geral do C. Civil”.

Deste modo, nos termos do arto 806o do C. Civil, o ora recorrente
incorreu em mora a partir das datas em que devia ter pago os abonos
devidos à ora recorrida.

Assim, improcede a 12a conclusão.
Invoca ainda o recorrente que, contrariamente ao decidido no acór-

dão recorrido, e de acordo com o estabelecido nos artos. 330o al.
d) e 306o do C.Civil, mesmo que a ora recorrida tivesse direito a
juros de mora, sempre esse direito estaria prescrito (concl. 13a).

Vejamos.
Sobre esta questão, pronunciaram-se já diversos acórdãos deste

STA, de forma convergente e que tem a nossa inteira adesão, pelo
que nos limitaremos a transcrever o que consta do acórdão de
24.05.2001 (rec. 47.205) relativamente à natureza da invocada pres-
crição do direito aos juros (vd. Ac. 11.10.01):

Quanto a esta questão, e numa perspectiva meramente juspublicista,
a Administração, como é sabido, pode agir revestida dos seus poderes
”de imperium”, como entidade de direito público, criando relações ju-
rídicas, à luz dos princípios e normas de direito público. Neste campo,
os órgãos administrativos estão colocados numa posição privilegiada
relativamente aos particulares, o que lhes permite tomar posições sus-
ceptíveis de imediata execução compulsória, por autoridade própria, se
necessário.

A Administração não carece, assim, para definir os seus direitos e
impor restrições aos particulares, de recorrer aos tribunais, agindo por
autoridade própria, e os particulares que estejam em desacordo terão
de reagir contenciosamente.

A função administrativa, em cujo âmbito se inserem todas as questões
relativas ao funcionalismo público, como o pagamento de vencimentos
e outros abonos, é exercida independentemente da função judicial.

Posto isto, não obstante o regime materialmente civilístico a que está
sujeita a obrigação do pagamento de juros moratórios decorrente do
atraso na realização da prestação de abonos a funcionários públicos,
atenta a natureza acessória da obrigação de juros, assume natureza jus-
publicista, de acordo com a natureza da obrigação principal.

Desta forma, sobre o pedido de pagamento de juros moratórios re-
gularmente formulado à Administração pela funcionária ora recorrida,
tinha aquela obrigação legal de decidir, nos termos do arto 9o no 1
al. a) do CPA.

No ensinamento de Manuel de Andrade (Teoria Geral...II, 445), o
fundamento específico da prescrição radica na inércia ou inacção do
titular do direito, significativas da sua renúncia a esse direito, pressu-
pondo-se, para a sua declaração, uma atitude activa da parte contra
quem o pedido é formulado.

Assim, para decidir a questão do pagamento de juros moratórios que
lhe foram pedidos, bem como para invocar e decidir em seu benefício
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da verificação eventual da prescrição de tal obrigação, a Administração
não carecia de vir a tribunal, bastando-lhe, em tal sentido e com a
devida fundamentação, no acto final do procedimento requerido pela
ora recorrida.

Nos termos do arto 303o do C.Civil, a prescrição de uma obrigação
não opera sem que seja expressamente invocada pelo interessado.

Noutra perspectiva, e nos termos do arto 6o do ETAF, os recursos
contenciosos são de mera legalidade, não podendo o tribunal substituir-se
à Administração no suprimento de eventuais lapsos na sua acção, não
podendo o tribunal administrativo agir em substituição da Administração.

No caso em apreço, no procedimento administrativo e respectiva de-
cisão final, a Administração tinha o poder de suscitar e decidir a questão
da prescrição se dela quisesse beneficiar.

A invocação da prescrição apenas na sua resposta ao recurso con-
tencioso não satisfaz aquele ónus da sua invocação no procedimento
administrativo.

No caso vertente, foi contenciosamente impugnado o indeferimento
táctico de um recurso hierárquico interposto de acto expresso de in-
deferimento da pretenção de pagamento de juros moratórios.

Como tal, o acto silente recorrido tem de ser apreciado como contendo
a apreciação do acto expresso que foi objectivo do recurso hierárquico,
por se entender que o acto do superior quis manter o acto primário
pelas mesmas razões ou com os mesmos fundamentos (cfr. Ac. STA
de 14.3.01 - rec.38225).

Ora, no acto objecto do recurso hierárquico, apenas foram indicados,
como fundamentos do indeferimento do pedido, motivos de inexistência
da obrigação peticionada, que foram oportunamente apreciados, não
havendo no procedimento administrativo qualquer declaração de vontade
da Administração que possa entender-se como invocação de prescrição.

E sendo assim, não pode o tribunal atender a sua invocação na resposta
ao recurso contencioso, na apreciação desse recurso.

Assim, improcede também a conclusão 13a da alegação do re-
corrente.

3. Termos em que se decide negar provimento ao recurso e, com
os fundamentos expostos, manter o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Outubro 2001. — Alves Barata — Vítor Gomes — Ma-
cedo de Almeida.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Estabelecimento de bar. Medida de restrição de horário de
funcionamento (artigo 48.o do Decreto-Lei n.o 316/95, de
28 de Novembro). Governador civil. Ratificação - sanação.
Ruído. Ónus da prova. Princípio do inquisitório. Erro nos
pressupostos de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A falta de delegação válida no Comandante da PSP por
parte do Governador Civil, titular da competência pri-
mária para aplicação da medida da redução do horário
de funcionamento do estabelecimento, nos termos dos
nos 1 e 4 do artigo 48.o do Decreto-Lei n.o 316/95, bem
como a competência para instruir o respectivo processo,
praticando as diligências e actos preparatórios adequados,
por parte daquele Comandante, pode ser suprida através
do acto de ratificação-sanação do Governador Civil, nos
termos do disposto no artigo 137.o, n.os 2 e 3 do CPA.

II — Não existindo um direito à realização de todas as di-
ligências complementares requeridas pelos interessados,
é, porém, de exigir que a Administração, posta perante
um pedido concreto de realização de determinada di-
ligência (um pedido novo, que não seja a reedição doutros
anteriormente formulados no procedimento e já atendidos
- ou recusados) justifique sumariamente o que a leva
a indeferir esse pedido.

III — Vigora no processo gracioso o princípio do inquisitório,
segundo o disposto no artigo 56o da LPTA, que estabelece
que os órgãos administrativos, mesmo que o procedimento
seja instaurado por iniciativa dos interessados, podem
proceder às diligências que considerem convenientes para
a instrução, ainda que sobre matérias não mencionadas
nos requerimentos ou nas respostas dos interessados.

IV — Não tendo ficado demonstrado, de forma inequívoca,
através da prova produzida no processo, por simples via
dos depoimentos prestados, desacompanhado de outros
elementos probatórios, que o funcionamento do bar da
recorrente viola, por responsabilidade própria, a tranqui-
lidade pública, atenta a contradição dos depoimentos re-
colhidos que só poderia ser superada, de entre outras
diligências, pela realização de exames periciais quanto
ao nível dos ruídos, não efectuada, deve ser anulado o
acto administrativo, por erro nos pressupostos de facto,
que impôs a redução do horário de funcionamento re-
ferido do estabelecimento de bar.

Recurso n.o 47 571, em que são recorrente: Projecto F. Investimentos
Hoteleiros, Lda. Recorridos: Ana Gomes Pimentel e Governador
Civil do Distrito de Viseu. Relator: o Exmo. Cons. Dr. Macedo
de Almeida.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Fundamentação
Projecto F. Investimentos Hoteleiros, Lda., com sede na Rua Serpa

Pinto, no 42, r/c, Viseu, interpôs recurso contencioso de anulação
no Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra do despacho
no 35/99 do Governador Civil do Distrito de Viseu, proferido em
14-12-99, no processo K-5.06, que sanou as ilegalidades imputadas
ao despacho do Comandante da P.S.P. de 21-10-99, que ordenou
a medida restritiva de funcionamento do estabelecimento denominado
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“The lrish Bar” das 02.00 h para as 24.00h imputando-lhe vícios de
violação de lei e de erro nos pressupostos de facto.

Por sentença de 7 de Dezembro de 2000 (fls. 107 a 112) foram
considerados inverificados tais vícios, pelo que se negou provimento
ao recurso contencioso.

Inconformada, interpôs a recorrente o presente recurso jurisdicio-
nal, tendo apresentado as alegações de fls. 139 a 149, pedindo a re-
vogação da sentença, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. O Sr. Comandante da PSP de Viseu, no processo objecto do
presente recurso, praticou diversos actos para os quais não tinha re-
conhecidamente competência:

em 17/09/1999 foi ordenada a inquirição das testemunhas arroladas
pelos denunciantes;

em 22/09/1999 foi efectuada a inquirição das testemunhas;
foram ordenadas e realizadas diligências de prova complementares,

tais como a constatação directa pelos agentes policiais; e
em 27/10/1999 foi decidido, por despacho, aplicar medida restritiva

de funcionamento do estabelecimento explorado pela ora requerente.
2. Com efeito, tendo em conta a substituição operada no titular

do Comando Distrital da PSP de Viseu, a delegação de competências
realizada por despacho n 10392/92, publicado no DR II Série, no 34,
de 04/II/97, caducou nos termos do artigo 40 do CPA.

3. Tal invalidade foi expressamente reconhecida pelo Sr. Gover-
nador Civil de Viseu no despacho de 14/12/1999 - “a decisão recorrida
sofre de vício de incompetência gerador de anulabilidade nos termos
do artigo 135o do Código de Procedimento Administrativo”.

4. O Sr. Governador Civil do Distrito de Viseu, no mesmo despacho,
proferiu a seguinte decisão “ao abrigo do artigo 137, no 2 e 3 do
Código de Procedimento Administrativo ratifica-se o despacho questio-
nado, sanando-se a ilegalidade que o viciava.”

5. Ou seja, o Sr. Governador Civil ratificou o despacho decisório
de 27/10/1999.

6. No entanto, nenhum dos outros actos praticados pelo Sr. Co-
mandante da PSP foi ratificado.

7. Apesar de, no recurso da decisão do Sr. Comandante da PSP,
interposto para o Sr. Governador Civil pela ora recorrente, ter sido
alegado a invalidade de todos os actos praticados no processo pelo
referido Comandante.

8. Não obstante, a ratificação foi de um único acto - o despacho
decisório.

9. Pelo que mantém-se a ilegalidade de todos os outros actos pra-
ticados pelo Sr. Comandante da PSP no âmbito de processo em cau-
sa - os actos que consubstanciavam a recolha material de provas.

10.A prerrogativa de ratificação dos actos caducou nos termos do
no 1 do artigo 141 do CPA.

11.Assim, não existe qualquer elemento factual que fundamente
a decisão confirmatória do Sr. Governador Civil de Viseu.

12.Não existindo qualquer prova no processo - o despacho recorrido
enferma do vício de violação de lei - artigos 122o do CPP, artigo 48
do DL 316/95, de 28/11 e artigo 135 do CPA -por erro nos pressupostos
de direito, devendo ser anulado.

13.No processo verifica-se uma contradição insanável na prova entre
o referido pelos particulares e os factos verificados pessoalmente pelos
agentes policiais.

14.Com efeito, enquanto que os particulares referem a existências
de ruídos quer no interior quer no exterior, os agentes policiais, das

7155

diversas vezes que se deslocaram ao local, poderem verificar pre-
cisamente o contrário - não existiam quaisquer ruídos.

15.Por outro lado, não foi efectuada qualquer medição do nível
de ruído por parte de uma entidade técnica competente e especializada
- medição essa que se mostra fundamental para uma boa decisão
do processo e que se exige.

16. O estabelecimento em causa não é responsável pelos alegados
incómodos dos particulares.

17.A zona onde se situa é, neste momento, das zonas mais mo-
vimentadas da cidade de Viseu no que diz respeito a actividade lúdica
nocturna.

18.Num raio de uma centena de metros situam-se dos mais pres-
tigiados e movimentados restaurantes da região, diversos bares e uma
casa de fados.

19. Casas com uma tradição no campo gastronómico e turístico
de nível nacional e internacional.

20. E estes estabelecimentos têm horários de funcionamento até
às 24h00, 2h00 ou 4h00.

21.É também local de passagem para outras zonas de frequência
nocturna e zona de estacionamento privilegiada para acesso aos es-
tabelecimentos acima referidos.

22.É uma zona histórica que, devido à iluminação monumental
de que desfruta, é objecto de visitas nocturnas.

23.Aí se realizam, durante o ano, diversos concertos e festivais,
que se prolongam por altas horas da madrugada.

24.Pelo que, a medida de restrição aplicada ao bar propriedade
dos recorrentes, é desadequada e injusta, devendo ser revogada, man-
tendo-se o horário que lhe foi atribuído.

25.Foram violados os artigos 122o do CPP, artigo 48o do DL 316/95,
de 28/11 e artigo 135o do CPA.”

Apenas contra-alegou a recorrida particular ANA GOMES PI-
MENTEL, que pugna pela manutenção da sentença (fls. 115).

Neste Supremo Tribunal Administrativo o Exmo. Procurador-Geral
Adjunto emitiu a fls. 171 o seguinte parecer:

“A decisão recorrida que julgou que o acto contenciosamente re-
corrido - despacho n.o 35/99, de 14-12-99, do Governador Civil do
Distrito de Viseu - como válido e não inquinado dos vícios que eram
imputados no recurso contencioso não merece reparo.

De facto a medida restritiva aplicada ao estabelecimento do re-
corrente, consubstanciada no aludido despacho, é da autoria do Go-
vernador Civil que tem competência para o efeito, pelo que a actuação
de tal órgão se insere no disposto nos n.os 2 e 3, do artigo 137,
do CPA.

Por outro lado, como se vê do seu teor - cf. fls. 50 a 53, do apenso
instrutor - não padece de erro nos pressupostos de facto ou de direito,
pelo que bem andou a sentença recorrida em negar provimento ao
recurso contencioso interposto a fls. 2, a qual deve ser mantida.

Somos, pois, de parecer que deve ser negado provimento ao pre-
sente recurso jurisdicional.”

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentação
A. Matéria de Facto
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
Por despacho do Senhor Comandante da PSP de Viseu proferido

no dia 2710-99, proferido no uso de competência delegada pelo Go-
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vernador Civil do Distrito de Viseu, foi aplicada à recorrente a medida
restritiva de funcionamento do seu estabelecimento denominado “The
Irish Bar”, antecipando-se o encerramento das 02.00 h para as 24.00 h
com base, nas provas recolhidas e nos fundamentos alegados no res-
pectivo despacho, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

Deste despacho, a recorrente interpôs recurso hierárquico impró-
prio para o Governador Civil de Viseu o qual, com data de 14-12-99,
proferiu o despacho no 35/99 em que ratificou o despacho de 27-10-99
proferido pelo Comandante da PSP, com os fundamentos constantes
da cópia que constitui fls. 14 a 17 dos autos e, cujo teor se dá aqui
por integralmente reproduzido.

B. O Direito
Vem impugnada a sentença do Tribunal Administrativo de Círculo

de Coimbra que negou provimento ao recurso contencioso do des-
pacho no 35/99 do Governador Civil de Viseu, proferido em 14-12-99,
que, sanando as ilegalidades imputadas, em recurso, ao despacho do
Comandante da PSP de 27.10.99, ordenou a medida restritiva de fun-
cionamento do estabelecimento da recorrida, denominado “The Iris
Bar”, das 02.00h para as 24.00h.

A sentença começou por caracterizar o despacho recorrido, como
um acto de ratificação-sanação, natureza que dele consta expressa-
mente ao afirmar que:

“Há, por isso, de reconhecer-se que a decisão recorrida sofre de
vício de incompetência gerador de anulabilidade nos termos do art.
135.o do Código do Procedimento Administrativo.

O despacho de 27.OUT.99 do Comandante Distrital da P.S.P., em-
bora ferido da invalidade em causa, foi proferido na sequência de
uma prática que se mantém há anos a esta parte (o que evidentemente
não é motivo para o convidar) e que, factor determinante, se mantém
com a publicação do despacho de delegação de competências proferido
pelo Governador Civil em 23-11-1999 e a aguardar publicação em
Diário da República.

Não se vê, assim, razão para, pura e simplesmente, o revogar, e
ao abrigo do arto137o, no 2 e 3 do Código de Procedimento Ad-
ministrativo ratifica-se o despacho questionado, sanando-se a ilega-
lidade que o viciava.”

Confrontado com a alegação da recorrente que, o Comandante
da PSP de Viseu praticou diversos actos para os quais não tinha
competência, como seja, a inquirição de testemunhas e ordenado ou-
tras diligências de prova complementares, que levaram à decisão do
encerramento do estabelecimento para as 24.00h, sendo que, o acto
praticado pelo Governador Civil em que reconhece que o acto sofre
de vício de incompetência gerador de nulidade nos termos do arto

135o do CPA apenas ratificou o despacho decisório, mas não os res-
tantes actos instrutores do processo, mantendo-se a ilegalidade dos
mesmos, por falta de delegação de competências válida, a sentença
considerou improcedente tal arguição, fazendo apelo ao disposto no
arto 137o, no 3, do CPA que, em caso de incompetência, o poder
de ratificar o acto cabe ao órgão competente para a sua prática;
e, o no seguinte acrescenta que, desde que não tenha havido alteração
ao regime legal, a ratificação, reforma e conversão retroagem os seus
efeitos à data dos actos a que respeitam.

A ratificação é assim um acto administrativo pelo qual o órgão
competente decide sanar um acto anulável anteriormente praticado,
suprindo a ilegalidade que o vicia.

7157

Entendeu a sentença que, in casu, estamos perante a denominada
ratificação sanação, que não se limita a confirmar um acto admi-
nistrativo anterior (ratificação confirmação), uma vez que sana e torna
o acto anterior um acto válido.

Tal entendimento vem censurado pela ora agravante nas 10 pri-
meiras conclusões da sua alegação de recurso.

Mas sem qualquer razão.
Antes de mais há que afirmar que o acto recorrido foi praticado

com fundamento no arto 48o do DL no 316/95, de 28.11, que dispõe:
“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”.

Deste modo, a falta de delegação válida no Comandante da PSP
por parte do Governador Civil, titular da competência primária para
aplicação da medida da redução do horário de funcionamento do
estabelecimento, nos termos dos no 1 e 4 do referido arto 48o, bem
como a competência para instruir o respectivo processo, praticando
as diligências e actos preparatórios adequados, por parte daquele Co-
mandante, foi expressamente suprida, através do acto de ratificação-
-sanação, aqui contenciosamente recorrido, nos termos do disposto
no arto 137o, no 2 e 3 do CPA, sendo que este no 3 dispõe que
“em caso de incompetência, o poder de ratificar o acto cabe ao órgão
competente para a sua prática”.

Ora, vimos já que o no 1 atribui a competência para a aplicação
da medida em causa precisamente ao Governador Civil, entidade que
praticou o acto de ratificação do despacho do Comandante da PSP,
devidamente fundamentado.

É certo que é jurisprudência deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo tem afirmado que são de imputar à ratificação-sanação todos
os vícios existentes no acto sobre que incidiu e que ela não tenha
eliminado. Ou seja, em princípio, os vícios ocorridos ao longo do
procedimento não são sanáveis através da ratificação do acto que
o veio a culminar (cf. neste sentido o Ac. de 20.06.2001, Recurso
no 41000).

Ora, no caso em apreço a recorrente apenas alega a incompetência
do Comandante da PSP para a prática da decisão e das diligências
instrutórias, sem apontar quaisquer ilegalidades específicas (v.g. pre-
terição da audiência prévia), vício de incompetência inteiramente sa-
nada nos termos expostos, com respeito do disposto no arto 141o,
no 1 do CPA, quanto ao fundamento e prazo para o efeito.
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Improcedem, assim, as dez primeiras conclusões da alegação da
recorrente.

Vejamos de seguida se procedem os demais vícios alegados, de
erro nos pressupostos de facto e de direito, consubstanciados na falta
de prova e contradição insanável da prova produzida no processo
e inadequação, por errada interpretação da lei, da decisão recorrida,
por não existir ruído que justifique o determinado encerramento às
24h.

Antes de mais convirá transcrever o despacho no 35/99 recorrido,
na parte útil a que se reportam os vícios que acima lhe vêm assacados
pela recorrente:

“3.2 - Quanto à inconveniência da decisão parece-nos não assistir
razão ao recorrente.

A prova recolhida é suficiente para demonstrar que o funciona-
mento do “THE IRISH BAR” viola a tranquilidade pública, nomea-
damente nas horas necessárias ao sossego e repouso da vizinhança.

Mesmo que o isolamento acústico do espaço cumprisse as normas
do Regulamento Geral sobre Ruído, situação que o recorrente invoca
e portanto devia provar juntando competente avaliação acústica, estão
em causa direitos fundamentais de personalidade, constitucionalmente
protegidos (art. 25 n.o 1 do C.R.P. e 70 n.o 1 do Código Civil) que,
em caso de ofensa, justificam medidas como a que consta do despacho
do Sr. Comandante Distrital da P.S.P.

Com efeito, tem sido esse entendimento uniforme da nossa
Jurisprudência.

(. . .)
Desenvolvendo a ideia de que os direitos da personalidade incluem

o direito à saúde, à honra e consideração, à intimidade da vida privada,
à inviolabilidade do domicílio, ao sossego, ao repouso, ao sono e
a um ambiente de vida humano, sadio e equilibrado, têm sido pro-
feridas outras decisões judiciais de que se destaca, também, o Acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Maio de 1998, publicado
no Boletim do Ministério da Justiça n.o 477 pág. 406 e de que se
transcreve o respectivo sumário:

I- O direito à integridade física, à saúde, ao repouso e ao sono, gozando
da plenitude do regime dos direitos, liberdades e garantias, é de espécie
e valor superior ao direito de propriedade ou ao do exercício de uma
actividade comercial.

II - O direito ao repouso, ao descanso e ao sono pode ser ofendido
mesmo no caso de a emissão do ruído estar contida nos limites legalmente
fixados. Tal ofensa não é excluída pela circunstância de a respectiva
actividade ter sido autorizada administrativamente.

III - É peregrina a tese de que, a existir dano indemnizável, o mesmo
só poderia ser ressarcido pelas autoridades que autorizaram a abertura
da discoteca causadora do ruído.”.

3.3 - O caso que ora nos ocupa configura uma situação de ofensa
à tranquilidade de vizinhança .por parte do “THE IRISH BAR”,
pelo que além da ratificação do despacho de 27 de Outubro de 1999,
proferido pelo Sr. Comandante Distrital da P.S.P. se julgam não per-
tinentes as razões aduzidas, devendo dar-se cumprimento imediato
ao decidido por força do princípio da executoriedade de que gozam
os actos administrativos, sem necessidade de mais diligências”.

Apreciando a legalidade deste segmento decisório do acto, entendeu
a sentença recorrida, no essencial que:

(i) ficou demonstrado que a prova recolhida é suficiente para de-
monstrar que o funcionamento do bar da recorrente viola a tran-
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quilidade pública, nomeadamente nas horas necessárias ao sossego
e repouso da vizinhança;

(ii) o facto de a recorrente alegar que houve depoimentos prestados
por algumas das testemunhas que indicavam não haver barulho do
Bar, não significa que se deva esquecer as queixas apresentadas por
outras testemunhas e os documentos que constam dos autos que in-
dicam precisamente o contrário;

(iii) para além do mais, o arto 122o do Cód. Penal é de todo ina-
plicável no caso dos presentes autos.

(iv) Deste modo, teremos de concluir que inexiste falta de prova
e consequentemente, contradição na prova trazida ao processo e, ain-
da, a inadequação da decisão, uma vez que, pese embora, existirem
depoimentos que salientam não haver barulho no Bar, existem outros
que demonstram precisamente o contrário, que naturalmente foram,
e bem, levados em conta.

(v) Para além do mais e, quanto ao facto de a recorrente alegar
que não foi produzida prova quanto à medição do nível de ruído,
por uma entidade técnica competente, esta prova deveria ter sido
produzida pela própria recorrente, de acordo com a repartição do
ónus da prova, o que não foi feito.

(vi) Por último, é indiferente que na zona em que se localiza o
Bar da recorrente existam outros estabelecimentos que encerram mais
tarde, uma vez que não resulta dos autos que tal facto perturbe quem
quer que seja, uma vez que o mesmo não foi suscitado nos autos,
nem existe prova que os mesmos prejudiquem a tranquilidade e o
direito ao sossego e descanso de quem quer que seja.

Vejamos.
Haverá que referir, antes de mais, e não vem questionado pela

recorrente, que pelo despacho do Comandante da PSP de Viseu,
foi dada a esta o direito de se pronunciar sobre os factos ao abrigo
do disposto no arto 100o e 101o do CPA, constando que “o mesmo
não o quis fazer”.

Não obstante, a recorrente no recurso hierárquico impróprio in-
terposto para a autoridade recorrida, o Governador Civil de Viseu,
constante do documento de fls. 2 a 12 do processo instrutor, invocou
uma contradição insanável da prova trazida ao processo entre o re-
ferido pelos particulares e os factos verificados pelos agentes policiais.

Alega nesse recurso que:
“24. Com efeito, enquanto que os particulares referem a existências

de ruídos quer no interior quer o exterior, os agentes policiais, das
diversas vezes que se deslocaram ao local, poderem verificar pre-
cisamente o contrário - não existiam ruídos.

25. Por outro lado, não foi efectuada qualquer medição do nível
de ruído por parte de uma entidade técnica competente e es-
pecializada.

26. Medição essa que se mostra fundamental para uma boa decisão
do processo e que se exige.

27. Aliás, por diversas vezes os responsáveis do estabelecimento
se disponibilizaram para efectuar as medições desejáveis nas habi-
tações dos denunciantes.

28. Tendo estes recusado liminarmente qualquer tentativa nesse
sentido.

29. Pelo que as diligências probatórias realizadas pelo Senhor Co-
mandante da PSP da Viseu são insuficientes para uma boa e justa
decisão do processo.”
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Alega deste modo a recorrente insuficiência das diligências pro-
batórias realizadas pelo Comandante da PSP, bem como contradição
insanável na prova trazida ao processo, o que consubstancia erro nos
pressupostos de facto.

Vejamos então.
O acto recorrido, como já se mencionou, impôs a redução do horário

do estabelecimento do bar da recorrente, por forma a ter de encerrar
à meia noite, aplicando assim a segunda das medidas de polícia pre-
vistas no no 1 do arto 48o do DL n.o 316/95, de 28.11.

Convirá registar desde já que a recorrente na petição inicial do
recurso contencioso, não imputa ao acto recorrido vícios de proce-
dimento, por falta de audiência prévia, nem o de falta de funda-
mentação adveniente de falta de concretização de factos susceptíveis
de integrar o conceito de tranquilidade pública referido no no 1 do
citado arto 48o, pelo que não tendo sido conhecidos na sentença e
não sendo de conhecimento oficioso não o podem ser no presente
recurso jurisdicional.

É certo que o no 3 do arto 101o do CPA dispõe que “na resposta
os interessados podem pronunciar-se sobre as questões objecto do
procedimento, bem como requerer diligências complementares e jun-
tar documentos”.

Só que tal preceito se reporta à audiência escrita no âmbito da
audiência prévia a que alude o no 1 do arto 100o do CPA, vício que
não está em apreciação no presente recurso, e já não no domínio
do recurso hierárquico impróprio, como sucede no caso em apreço.

Mas ainda que fosse aplicável ao caso o disposto no arto 104o

do mesmo CPA, segundo o qual após a audiência, podem ser efec-
tuadas, oficiosamente ou a pedido dos interessados, as diligências
complementares que se mostrem convenientes, daí não se segue que
o órgão administrativo tenha obrigatoriamente de realizar, sob pena
de violação do principio do contraditório, todas e quaisquer diligências
que nesta fase os interessados requeiram, mas apenas as que se mos-
trem necessárias.

Não existe, assim, um direito à realização de todas as diligências
complementares requeridas pelos interessados (cf. neste sentido os
Ac. de 1.03.01, Recurso no 45897, e de 1.2.2000, Recurso no 45290).

O órgão instrutor “é o único a quem compete julgar da necessidade
dessas diligências em termos de instrução do procedimento administrativo
e da consistência da comprovação já existente sobre as questões (de
facto e de direito) relevantes” (ESTEVES DE OLIVEIRA, COSTA
GONÇALVES e PACHECO DE AMQRIM, Código do Procedimento
Administrativo Comentado, I, p. 529).

Não existe, assim, um direito à realização de todas as diligências
complementares requeridas pelos interessados (cf. neste sentido os
Ac. de 1.03.01, Recurso no 45897, e de 1.2.2000, Recurso no 45290).

É, porém, de exigir que a Administração, posta perante um pedido
concreto de realização de determinada diligência (um pedido novo,
que não seja a reedição doutros anteriormente formulados no pro-
cedimento e já atendidos - ou recusados) justifique sumariamente
o que a leva a indeferir esse pedido. Ou seja, que pronuncie esse
indeferimento e o fundamente (cf. neste sentido o citado Ac. de
1.03.01)

Acresce que, no caso presente, se trata de aplicar uma sanção ad-
ministrativa (medida de polícia) para a qual a lei não instituiu nenhum
procedimento que incluísse a dedução de uma acusação e a pos-
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sibilidade de ampla defesa do particular, não circunscrita, claro, à
pronúncia sobre uma decisão já tornada projecto. Essa insuficiência,
recomenda que se seja particularmente rigoroso, ao menos, ao fixar
a extensão e ao avaliar o cumprimento do dever de assegurar o prin-
cípio do contraditório, valor constitucionalmente consagrado.

No caso dos autos, a decisão recorrida foi tomada sem que se
tivesse procedido à audição das testemunhas indicadas pela recorrente,
nem a requerida medição de som no estabelecimento e nas habitações
dos denunciantes, peticionadas no requerimento do recurso (cf. fls. 11
e 12 do PI), tanto mais necessário quanto é certo que existem di-
vergências substanciais entre o conteúdo dos depoimentos dos in-
teressados queixosos (fls. 8 a 21) que referem a existência de barulhos
no interior e no exterior do bar e por exemplo a participação de
18.9.99 do Guarda da PSP ( fls. 31 do PI) que refere, que tendo
deslocado ao estabelecimento “IRISH BAR”, “em pleno funciona-
mento, com alguns clientes no seu interior como no exterior junto
ao estabelecimento, não verificamos qualquer barulho” - cf. ainda
a participação de fls. 30 que refere apenas “o barulho que inevi-
tavelmente é provocado pelo movimento dos clientes”.

Ora, o despacho recorrido limita-se a afirmar conclusivamente que
o caso configura “uma situação de ofensa à tranquilidade de vizinhança
por parte do “THE IRISH BAR”, pelo que além da ratificação do
despacho de 27 de Outubro de 1999, proferido pelo Comandante
Distrital da P.S.P. se julgam não pertinentes as razões aduzidas, de-
vendo dar-se cumprimento imediato ao decidido por força do princípio
da executoriedade de que gozam os actos administrativos, sem ne-
cessidade de mais diligências”.

No enquadramento fáctico exposto e contrariamente ao decidido
na sentença impugnada não ficou demonstrado, de forma inequívoca,
através da prova produzida no processo, por simples via dos depoi-
mentos prestados, desacompanhado de outros elementos probatórios,
que o funcionamento do bar da recorrente viola, por responsabilidade
própria, a tranquilidade pública, atenta a contradição dos depoimentos
recolhidos que só poderia ser superada, de entre outras diligências,
pela realização de exames periciais quanto ao nível dos ruídos.

Como também não é juridicamente correcta a afirmação da sen-
tença, segundo a qual quanto ao facto de a recorrente alegar que
não foi produzida prova quanto à medição do nível de ruído, por
uma entidade técnica competente, esta prova deveria ter sido pro-
duzida pela própria recorrente no processo gracioso, de acordo com
a repartição do ónus da prova, o que não foi feito.

Na verdade, vigora neste tipo de processo o princípio do inquisitório,
segundo o disposto no arto 56o do CPA, que estabelece que “os órgãos
administrativos, mesmo que o procedimento seja instaurado por ini-
ciativa dos interessados, podem proceder às diligências que consi-
derem convenientes para a instrução, ainda que sobre matérias não
mencionadas nos requerimentos ou nas respostas dos interessados . . .”

Segundo Santos Botelho in “Contencioso Administrativo”, 4a ed.
pág. 263, “Por força do princípio do inquisitório a Administração
tem de desempenhar um papel activo na busca da prova e na direcção
do procedimento.

A Administração não está vinculada a considerar apenas os ele-
mentos probatórios apresentados pelos interessados pelos interessa-
dos, podendo proceder a diligências que repute conveniente para a
instrução” (cf. ainda Ac. do TP de 14/1/1999, Recurso n0 31654).
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Procede, assim, o alegado erro nos pressupostos de facto do acto
contenciosamente recorrido exposto nas conclusões 11.a a 15.a, ficando
prejudicado o conhecimento das demais conclusões, pelo que a sen-
tença se não poderá manter.

III. Decisão
Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso juris-

dicional, em revogar a sentença e em anular o acto contenciosamente
recorrido.

Custas pela recorrida particular ANA GOMES PIMENTEL, fi-
xando-se a taxa de justiça e a procuradoria no TAC em 20.000$00
e 10.000$00 e neste Supremo Tribunal Administrativo em 30.000$00
e 15.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Macedo de Almeida (rela-
tor) — Alves Barata — Santos Botelho.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso. Ónus de alegar. Deserção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As alegações do recurso contencioso são impostas pelo
arto 67o do RSTA, e não cumprimento daquele ónus é
sancionado com a deserção do recurso, de acordo com
as normas para que remete o § único daquele artigo (arto
291o - no2 e 690o - no1 do CPC).

II — As alegações complementares previstas no arto 52o da
LPTA reportam-se a momento processual posterior ao
referido em I, e a falta destas, sendo facultativas, não
é sancionada.

Recurso no 47.584 em que são recorrente António Rodrigues Vaz
Ferreira e recorrido Director Nacional da Policia de Segurança
Pública e de que foi Relator o Exmo.o Sr. Cons.o Dr. Alves Barata.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

ANTÓNIO RODRIGO VAZ FERREIRA recorre do despacho
de 29.01.2001 do Juiz do TAC do Porto, que julgou deserto, por
falta de apresentação da respectiva alegação, o recurso contencioso
por ele interposto do despacho do Director Nacional da PSP.

Na sua alegação do presente agravo, concluiu:
1 - As alegações complementares a que se refere o arto 52o da

LPTA são sempre facultativas, como aí mesmo se diz, e o arto 67o

do RSTA, bem como os artigos do Cód. Proc. Civil para que remete,
não têm cabimento na estrutura do processo a que se refere o artigo
24o al. a) da LPTA.

7163

2 - Por outro lado, não contendo o arto 848o do Cód. Adm. dis-
posição semelhante à do arto 67o do RSTA, a falta de alegações
complementares nunca poderia implicar a deserção do recurso de
anulação.

3 - O Tribunal fica desde logo vinculado a conhecer dos vícios
invocados na petição de recurso e a faculdade de apresentar alegações
complementares depender apenas de um juízo de utilidade que o
interessado terá de fazer sobre as mesmas em face da relevância
dos elementos que entretanto tenham sido trazidos aos autos.

4 - Terão sido violadas as normas dos artigos 67o do RSTA e
52o da LPTA, interpretadas no sentido de que é obrigatória a apre-
sentação de alegações complementares, sob pena de deserção do re-
curso contencioso de anulação devendo, pelo contrário, ser interpre-
tadas no sentido de que tais alegações constituem uma faculdade
do recorrente.

Colhidos vistos, cumpre decidir.
1. Os factos provados com interesse para a decisão:
a) Em 01.06.2000 fez o ora agravante entrar no TAC do Porto

a sua petição de recurso contencioso de anulação (fls. 2 a 5 dos
autos);

b) Em 19.06.2000 pagou o recorrente o preparo devido (fls.16);
c) Em 28.06.2000, lavrou o Juiz do processo despacho ordenando

a notificação da autoridade recorrida para responder e remeter o
processo administrativo;

d) A autoridade recorrida apresentou a sua resposta em 17.10.2000
(fls. 19/25);

e) Em 17.11.2000, o Juiz do processo lavrou despacho ordenando
que se «cumpra o disposto no arto 67o do RSTA», despacho que
foi cumprido através de cartas registadas expedidas em 23.11.2000,
uma delas dirigida ao mandatário do recorrente;

f) Em 22.01.2001, foi aberta «Conclusão» nos autos informando
que não foram apresentadas alegações a que se refere o disposto no
arto 67o do RSTA . . . (fls. 27);

g) Em 29.01.2001, o Juiz do processo lavrou nos autos o seguinte
despacho:

Nos presentes autos de recurso contencioso de anulação que António
Rodrigo Vaz Ferreira, com os demais sinais nos autos, intentou contra
o Director Nacional da PSP, face à não apresentação de alegações por
parte do Recorrente, nos termos do arto 67o do RSTA, julgo deserto
o recurso contencioso, nos termos dos arts. 690o n.o 3 e 29 1 no 2
do CPC, aplicáveis «ex vi» arto 67o § único do RSTA, pelo que, err
consequência, julgo extinta a presente instância (art. 287o al. c) do CPC);

h) É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
2. O direito.
Como se prevê no art. 24o da LPTA, salvo o disposto no ETAF

e no presente diploma, os recursos de actos administrativos são
regulados:

a) Pelo estabelecido no Código Administrativo e na legislação com-
plementai deste, os previstos nas alíneas c), d) e j) do no 1 do art.
51 o do ETAF;

b) Pelo estabelecido na Lei Orgânica e no Regulamento do Supremo
Tribuna Administrativo e na respectiva legislação complementar, os
restantes.
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As referidas alíneas do arto 51o do ETAF tratam, respectivamente,
«dos recursos de actos administrativos dos órgãos da administração pú-
blica regional ou local e das pessoas colectivas de utilidade pública ad-
ministrativa»; «dos recursos de actos administrativos dos concessionários»
e «dos recursos e das acções e das acções pertencentes ao contencioso
administrativo para que não seja competente outro tribunal», cuja tra-
mitação processual segue os termos previstos no Cód Administrativo
e legislação que o complementa.

No caso dos autos, tratando-se de recurso contencioso de anulação
de actc administrativo atribuído ao Director Nacional da PSP, é seguro
que não cabe nas referidas alíneas, já que se trata de acto de órgão
da administração estadual, pelo que o mesmo se enquadra na previsão
da ai. b) do art. 24o da LPTA, consequentemente tal recurso é regulado
por normas contidas na LPTA, no ETAF, na LOSTA e no RSTA
e, supletivamente, pelo disposto na lei de processo civil, com as ne-
cessárias adaptacões (cfr. art. 1 o da LPTA).

E naquelas normas cabem, necessariamente, as do art. 67o do RSTA,
que impõem ao Relator (ou Juiz do processo no caso dos TAC)
que, logo que se encontre nos autos a resposta (...) ou haja decorrido
o prazo em que deveria ter sido apresentada, mande dar vista para
alegações, primeiro ao advogado do recorrente e depois ao do re-
corrido(...). Bem como a do § único daquele artigo, segundo o qual
à alegação e à sua falta é aplicável o disposto nos artigos 291.o no 2
e 690o do Código de Processo Civil.

Não é, de forma alguma, defensável o entendimento acolhido pelo
agravante de que a norma do arto 52o da LPTA seria obstativa da
aplicação do arto 67o do RSTA e da sua remissão para normas do
Código de Processo Civil.

Na verdade, o arto 52o da LPTA reporta-se a um momento pro-
cessual posterior ao das alegações previstas no arto 67o do RSTA,
como linearmente se colhe do seu texto: Quando, após as alegações,
sejam juntos elementos que possam ter relevância para a decisão final,
é dada aos interessados a faculdade de apresenta alegações com-
plementares.

As alegações de recurso contencioso, a que reporta o citado arto

67o do RSTA, tratam fundamentalmente da matéria de direito, e
as suas conclusões são, na prática, decisivas, sobretudo quando a ma-
téria é complexa, dado permitirem determinar com clareza o objecto
de cognição que se visa com o recurso (cfr. Vieira de Andrade, A
J. Adm., p. 254).

Daí que a lei sancione, como vimos, o incumprimento do ónus
de alegar pele recorrente, com a deserção do recurso, de acordo
com das disposições dos artos. 67 § único do RSTA e 291o no 2
e 690o no 3 do C.P. Civil.

Face ao exposto, improcedem as conclusões da alegação do agravo.
O despacho aqui recorrido não merece aquela censura.
3. Termos em que se decide negar provimento ao recurso de agravo

confirmando-se a decisão do TAC/Porto.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 30.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Alves Barata (relator) — Vítor
Gomes — Rui Botelho.
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Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Suspensão de procedimento. Causa prejudicial. Acto lesivo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Administração tem o dever de pronúncia, com a bre-
vidade possível sobre as pretensões dos particulares que
lhe sejam dirigidas.

II — Pode, no entanto, a Administração suspender a decisão
até resolução de eventual questão prejudicial.

III — Este poder de suspensão do procedimento tem natureza
vinculada, dependendo o seu exercício da existência dos
pressupostos legais, designadamente a existência de causa
prejudicial.

IV — A decisão de suspensão do procedimento administrativo
é potencialmente lesiva dos interesses legítimos do re-
querente, sendo, por isso, susceptível de impugnação
contenciosa.

Recurso no 47.769 em que são recorrente Adelina Carvalho Oliveira
e recorrida Câmara Municipal de Felgueiras e de que foi relator
o Exmo.o Sr.o Cons. Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do STA:

No TAC/Porto, ADELINA CARVALHO OLIVEIRA interpôs re-
curso contencioso de anulação da deliberação de 16-12-96 da CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FELGEIRAS que, decidindo sobre pedido
da ora recorrente para que fosse ordenado, nos termos do art. 165o

do RGEU o despejo sumário de um prédio da ora recorrente com
fundamento na sua utilização para restaurante e café, sem licença
de utilização para tal fim, deliberou que se aguardassem os termos
de um recurso interposto oportunamente da deliberação do Vice-
-Governador Civil do Porto que ordenara o encerramento da parte
de restaurante, imputando ao acto vícios de violação de lei.

O processo correu os seus regulares e ulteriores termos, vindo a
final e por sentença a fls.43-46 de 16-2-01 a ser julgada procedente
a questão prévia de irrecorribilidade do acto, por se entender que
o mesmo carecia de lesividade própria.

Vem interposto o, presente agravo, concluindo-se, no termos das
respectivas alegações:

1) Entendeu o Mto Juiz «a quo» que o acto recorrido carece de
lesividade própria, e em consequência que é um acto contenciosamente
irrecorrível;

2) Assentou a tese do Mto Juiz «a quo» no facto de existir uma
decisão do Vice-Governador Civil do Porto, que ordenou que o en-
cerramento do estabelecimento do recorrido particular, cujo recurso
jurisdicional está a aguardar decisão do STA.

3) Esquece, porém, o Mto Juiz «a quo» que a decisão do Vice-
-Governador Civil do Porto, se limita à parte relativa ao restaurante
e não ao encerramento de todas as valências do estabelecimento como
seja o café;
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4) A ser mantida a decisão do dito Vice-Governador Civil do Porto,
o que encerrará é o restaurante, porém, manter-se-á em funciona-
mento o estabelecimento na sua componente de café.

5) O que está em causa no acto administrativo proferido por aquele
Vice-Governador é a falta de licença de funcionamento de restaurante,
à data, emitida pelos Governadores Civis, e no caso em presença
é a falta de licença de ocupação;

6) Como resulta da matéria de facto dada como provada, o rés-
-do-chão do prédio, onde funciona o estabelecimento comercial de
restaurante e café, do recorrido particular, não possui licença de
utilização.

7) O que a recorrente se limitou a fazer foi, face à inexistência
de licença de utilização, solicitar à Ex.ma Senhora Presidente da Câ-
mara Municipal de Felgueiras que ordenasse o imediato despejo su-
mário do rés-do-chão do prédio onde se encontra ilegalmente em
funcionamento o estabelecimento comercial do recorrido particular,
o que fez ao abrigo do disposto no artigo 165o do RGEU;

8) A Câmara, face àquele requerimento, deliberou aguardar pela
decisão do recurso relativo à decisão do Vice-Governador Civil do
Porto, o que nada tem a ver com este assunto, como retro se referiu.

9) A deliberação da Câmara Municipal de Felgueiras, de 16-1 2-96,
é definitiva e executória, e lesiva dos direitos da recorrente.

10) Na verdade, o recurso relativo à decisão proferida pelo Vi-
ce-Governador Civil do Porto, nada tem a ver com a licença de uti-
lização, mas antes com a licença de policia e no que respeita ao
Restaurante, pelo que e ainda que o STA mantenha tal decisão, a
mesma não resolve o problema, uma vez que o estabelecimento man-
ter-se-á em funcionamento, no que respeita ao café, e isto apesar
de estar provado que não possui licença de utilização para o efeito;

11) Se assim fosse, o que sucederá com toda a certeza é que o
estabelecimento de café em questão irá funcionar sem licença de
utilização, o mesmo é dizer ilegalmente, indefinidamente, o mesmo
é dizer que face à decisão ora em recurso, temos uma ilegalidade
legalizada para sempre;

12) A decisão recorrida viola entre outras as normas contidas no
artigo 165o do RGEU.

Na sua contraminuta, a autoridade recorrida pugna pela confir-
mação do julgado.

Neste STA, o EMMP emitiu parecer no sentido do provimento
do recurso.

O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos, agora, a decisão:
Porque não vem impugnado o julgamento da matéria de facto e

se não vê razão para a sua oficiosa alteração, aqui se dá por re-
produzido, nos termos do disposto no art. 713o/6 do CPC.

Como se escreveu na decisão impugnada, a questão «que subjaz
ao pedido de anulação formulado pela recorrente pode equacionar-se
do modo seguinte: no rés-do-chão do seu prédio vem funcionando,
pelo menos, desde 1998, um estabelecimento de restaurante e café
que não tem licença de utilização; desagrada com esse funcionamento,
a recorrente requereu a CMF que ordenasse o imediato despejo su-
mário do rés-do-chão, nos termos do art. 165o do RGEU; constatando
estar pendente um recurso contencioso em que o dono do estabe-
lecimento pede a anulação da decisão do Vice-Governador Civil do
Porto que ordenou o encerramento do mesmo a CMF, antes de deferir
ou indeferir o requerimento da recorrente, deliberou aguardar pela
decisão final desse recurso, após o que deliberará em conformidade».

(1) In Comentário ao CPC, vol. III pg. 206.
(2) In Notas ao CPC, III, em nota ao art. 279o
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O senhor juiz, entendendo que esta decisão camarária nenhuma
lesão causou na esfera jurídica da ora recorrente, entendeu carecer
o acto recorrido de lesividade própria.

De imediato diremos que se não nos afigura correcta a decisão
e seus fundamentos.

Adverte-se, desde já, que não cabe no âmbito desta decisão apurar
do bem ou mal fundado do recurso do recurso contencioso, mas e
tão só, da decisão que o rejeitou, pelo que só da conclusão 9.a das
alegações da recorrente se irá tratar.

Ora, em geral, para defesa dos seus direitos e interesses legítimos,
todos os cidadãos têm o direito, constitucionalmente garantido
(cf. arts. 267o/5 e 268o/1 da CRP) de se dirigem à Administração,
solicitando providências legalmente fixadas e de competência do órgão
a que se dirigem.

Nos termos designadamente do art. 9o/1 do CPA, o órgão admi-
nistrativo a quem o particular se haja dirigido tem o dever de se
pronunciar sobre as sua formuladas pretensões; podendo, no entanto,
para além do mais, também e nos termos do previsto no art. 31 o

do CPA, suspender o procedimento se este depender da solução de
uma eventual existente questão prejudicial, seja da competência de
outros órgãos administrativos, seja de tribunais, salvo se da suspensão
resultarem ou puderem resultar prejuízos graves.

Isto significa que o poder de suspensão do procedimento tem a
estrutura de poder vinculado, dependendo o seu exercício da veri-
ficação dos pressupostos legais, designadamente da existência de causa
prejudicial, isto é, quando, como referia o Prof A. Reis (1) a decisão
da primeira causa possa destruir o fundamento ou razão de ser da
segunda, ou quando a decisão da primeira tira a razão de ser à exis-
tência da segunda.

Em idêntico sentido, a lição do Cons. Rodrigues Bastos (2) e para
quem a prejudicialidade existe quando na causa prejudicial esteja
a apreciar-se uma questão cuja resolução possa modificar uma situação
jurídica que tem de ser considerada na solução de outro pleito.

Ora, tendo este poder de suspensão do procedimento a natureza
acima referida, é lógico que o eventual erro nos pressupostos do
seu exercício pode lesar e até gravemente, o particular no seu interesse
na solução célere da sua pretensão.

Na situação em exame, seja porque se invoca a inexistência de
causa prejudicial, seja porque a suspensão do procedimento pode
causar, ela mesma, prejuízos graves, o acto que a ordena é clara
e potencialmente lesivo dos direitos e interesses legítimos do par-
ticular.

Desta forma e em concordância com o parecer do EMMP, acorda-se
em conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida,
voltando os autos ao TAC para aí prosseguirem os seus ulteriores
termos se outra razão não houver que a tal obste.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — João Cordeiro — Gonçalves Lou-
reiro — Rui Botelho.
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Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Liquidador tributário. Liquidador tributário estagiário. Tempo
de estágio.

Doutrina que dimana da decisão:

Liquidador Tributário e liquidador tributário estagiário são
categorias diferentes, com diferentes conteúdos funcionais
correspondendo a última a uma fase de aprendizagem ou
formação e a primeira aos desideratos próprios de um fun-
cionário já inserido na carreira.

Não é de contar na categoria de liquidador tributário o tempo
de serviço contado como liquidador tributário estagiário.

Recurso n.o 47.938 em que são recorrente António Francisco Sebastião
e recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e de que
foi Relator o Exmo.o Sr.o Cons.o Dr. Santos Botelho.

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

1 - RELATÓRIO
1.1 - António Francisco Sebastião, técnico tributário do quadro

de pessoal da DGCI, residente na Rua das Sortes, n.o 36, Mogadouro,
recorre do Acórdão do TCA, de 29-3-01, que negou provimento ao
recurso contencioso por si interposto ”do indeferimento tácito im-
putável ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na sequência
do recurso hierárquico que lhe dirigiu em 06.01.98”.

Nas suas alegações formula as seguintes conclusões:
”a) Tendo o recorrente tomado posse como Liquidador Tributário

estagiário, em 01/08/84, a que se seguiu, em 14/04/87, a sua posse
como Liquidador Tributário de 2.a classe e em 14/04/89 como Li-
quidador Tributário de 1.a classe e finalmente a sua integração no
NSR no escalão 4 índice 360, perfez sete anos de antiguidade na
categoria e liquidador tributário em 01/08/91.

b) Encontrava-se, pois, desde esta última data em condições de
beneficiar do descongelamento de um escalão passando assim para
o escalão 5 índice 380 da categoria de Liquidador tributário, conforme
o disposto no arto 2 no 1 e no 2 a) do DL 204/91 de 7/6.

c) Tal mudança de escalão por motivo da contagem do tempo
de serviço de estágio na categoria de liquidador tributário foi re-
conhecida por despacho do Sr. DGCI de 04/12/91 enquanto notificado
a todos os interessados por ele visados e entre eles o ora recorrente,
pelo que o douto Acórdão ”a quo” ao considerar o aludido acto
como mero acto interno não constitutivo de direitos para o recorrente
errou nos pressupostos de facto com violação do disposto no art.
140o, no 1, b) do C.P.A. ou, em alternativa, a entender-se que o
aludido acto seria originariamente inválido, o que só por hipótese
se admite, com violação do disposto no art. 141o, no 1 do C.P.A.

Aliás, assim foi recentemente decidido, em caso idêntico aos dos
presentes autos, pelo Tribunal Central Administrativo em douto Acór-
dão de 10/05/2001, tirado no proc. no 2497/99, 1.a Secção, 2a Subsecção
do Contencioso Administrativo e que já transitou em julgado, o qual
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considerou a relevância do tempo de estágio para o descongelamento
de escalões, com base no facto de o despacho do Sr. DGCI de 04/12/91
ser constitutivo de direitos para a ali recorrente.

Termos em que ...deve revogar-se o douto Acórdão ”a quo”...”
- cfr. fls. 66-67.

1.2 Tendo contra-alegado a Entidade Recorrida apresentou as se-
guintes conclusões:

”A - O despacho de 1991/12/04 do Director-Geral das Contribuições
e Impostos, bem como o despacho de 1993/10/26, da Secretário de
Estado Adjunto do Orçamento são verdadeiros actos internos, pelo
que não lesam quaisquer direitos ou interesses do aqui Recorrente.

B - Logo, tais despachos são contenciosamente irrecorríveis. E,
atenta a natureza dos aludidos despachos, aos mesmos não lhes é
aplicável, em caso algum, o disposto nos art.s 140o e 141o do C.P.A.
C - Por força da interpretação conjugada das normas aqui aplicáveis.

do Dec.Reg. no 42/83, de 20/05 e do Dec-Lei no 187/90, de 07/6,
o tempo de serviço prestado na qualidade de liquidador tributário
estagiário, nunca poderá ser tido em consideração, para efeitos de
mudança ou progressão no escalão remuneratório dentro da categoria
de liquidador tributário. Até porque o estágio consiste num período
de preparação para o ingresso numa dada carreira, sendo que a pas-
sagem da categoria de Liquidador Estagiário para a de Liquidador
Tributário se faz por promoção.

D - Daí que o tempo de serviço prestado na situação de Liquidador
Tributário Estagiário não pode aproveitar ao Recorrente, pois é uma
situação subsumível ao art. 2o no 2, alínea a) do Dec-Lei no 205/91,
de 07 de Junho.

E - Assim sendo e porque o Recorrente tomou posse como Li-
quidador Tributário de 2a classe em 1-4 de Abril de 1987, isso significa
que o disposto na alínea a) do no2 do art. 2o do Dec-Lei no 204/91,
de 07 de Junho, somente teria aplicação em 13 de Abril de 1994.
Nunca como pretende o Recorrente, a partir de 31 de Julho de 1991.

F - Acerca do invocado erro nos pressupostos de facto em que
o douto Acórdão recorrido terá caído por, alegadamente ter analisado
erradamente o ofo no 8083, de 1991/12/13, da DGCI, junto à P.L,
como Doc. no 5, remete-se para tudo quanto se afirmou supra, em
”6” destas contra-alegações, relembrando:

a) Nesse documento foi lavrado o despacho do Director-Geral das
Contribuições e Impostos, o qual se apropriou do seu teor;

b) Porque esse despacho tem natureza interna e o documento faz
parte integrante daquele, forçoso é concluir que o referido documento
foi apreciado globalmente pelos Mmos Juizes recorridos nessa sua
qualidade intrínseca.

G - Quanto ao acórdão proferido pelo Tribunal Central Admi-
nistrativo invocado pelo Recorrente na parte final das suas alegações
e que lhe serie eventualmente favorável, tais factos são marginais
aos presentes autos, remetendo-se para tudo quanto acima foi dito,
em ”7” das presentes contra-alegações.

Em face do exposto, deverá ...Negar-se total provimento ao presente
Recurso...” - cfr. fls. 73-74.

1.3 O Magistrado do M. Público emitiu Parecer no sentido do
não provimento do recurso.

1.4 Cumpre decidir.
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FUNDAMENTAÇÃO
2 - A MATÉRIA DE FACTO
A matéria de facto pertinente é a dada como provada no Acórdão

recorrido, que aqui consideramos reproduzida, como estabelece o no 6,
do artigo 713o do CPC.

3 - O DIREITO
3.1 A tese acolhida no Acórdão do TCA e que viria a motivar

a pronúncia nele contida quanto ao não provimento do recurso con-
tencioso é a que tem sido repetidas vezes afirmada por este STA.

Com efeito, tem-se decidido que não é de contar na categoria de
liquidador tributário de 2.a classe o tempo de serviço prestado na
situação de liquidador tributário estagiário, sendo que se está em
presença de categorias diferentes, com conteúdos funcionais não coin-
cidentes, correspondendo a última a uma fase vestibular ou de
pré-carreira.

Mais se tem decidido que a norma do no 2 do artigo 7o do DL 187/90,
de 7-6, que manda incluir o tempo ode serviço de estágio na an-
tiguidade na da categoria é uma norma excepcional com o âmbito
de aplicação restrito à situação nele contemplada.

Por outro lado, o disposto no no 5 do artigo 3o do DL 42/97,
que dispõe que ”o período de estágio conta para efeitos de antiguidade
na categoria de liquidador tributário” tem natureza não interpretativa,
mas inovadora, não se lhe podendo atribuir efeitos retroactivos, por
forma a que o tempo de estágio anterior a esse diploma deva contar
nas determinações posteriores de antiguidade na categoria de liqui-
dador tributário.

Cfr., a título meramente exemplificativo, os Acs. de 21-2-96 -
Rec. 37448, de 14-3-96 - Rec. 37492, de 21-3-96 - Rec. 37602, de
26-3-96 - Rec. 37485, de 14-5-96 -Rec. 37684, de 21-5-96 - Rec. 37749,
de 29-1-97 (Pleno) - Rec. 37448, de 5-3-97 - Rec. 37492, de 22-2-01
- Rec. 46973, de 29-3-01 - Rec. 47130, e de 5-6-01 - Rec. 47021.

O agravante sustenta tese contrária, baseando-se, designadamente,
em Acórdão do TCA, que identifica.

Porém, a argumentação aduzida pelo Recorrente não é de molde
a contrariar os numerosos arestos atrás citadas deste STA, não se
vislumbrando razões para deles divergir.

De qualquer maneira, importa precisar que, de acordo com a ju-
risprudência deste STA, não é a contagem de tempo de liquidador
tributário estagiário para efeitos de antiguidade aquilo que está em
causa, mas apenas a sua não contagem na categoria de liquidador
tributária de 2.a classe para efeitos de descongelamento dos escalões
remuneratórios ao abrigo do no 2, do artigo 2o do DL 204/91, de
7-6.

”Ora, consultando o Anexo I do DL no 187/90, de 07 de Junho,
que estabeleceu o regime remuneratório do pessoal da administração
tributária e que aprovou a respectiva escala salarial, verifica-se que
do grupo de pessoal da Administração Fiscal faz parte a categoria
de liquidador tributário estagiário ao lado da de liquidador tributário,
como de resto, também fazia parte do mapa I Anexo do Decreto
Regulamentar no 42/83, de 20.05.

Embora de características especiais, liquidador tributário não deixa
de ser uma categoria, que, no entanto, está situada numa zona ves-
tibular, de pré-carreira.

Ora, em princípio, para efeitos de antiguidade, o tempo a considerar
é o prestado na respectiva categoria, conforme se depreende do art. 93o

do DL no 497/88, de 30 de Outubro.”.
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Por outro lado, como já antes se assinalou o no 2, do art. 7o do
DL 187/90 é uma norma excepcional, de cariz transitório que se aplica
aos (então) ”actuais liquidadores tributários” e que, para a estrita
finalidade de lhes possibilitar a candidatura a concurso de provimento
na categoria de técnico tributário, manda contar, para preencher a
antiguidade mínima exigida de 5 anos na categoria, o período de
estágio.

No entanto, sendo tal norma insusceptível de aplicação analógica
(art. 11o do CC), deixa em aberto todas as restantes normas definidoras
da situação jurídico-funcional dos liquidadores tributários, designa-
damente a do art. 45o, no 1, al. b) e h) do DR no 42/83, de 20 de
Maio, segundo o qual não contava para efeitos de promoção a técnico
liquidador tributário de 1.a classe o tempo de estágio na categoria
de liquidador tributário de 2.a classe, porquanto são coisas diferentes
o alargamento do direito de acesso ao concurso através da contagem
do tempo de serviço prestado durante e estágio, e a contagem do
tempo de serviço prestado durante a estágio para outros efeitos ...(cfr.
Ac. do T. Pleno de 08.07.98, Rec. 37724).

Daí que o tempo de estágio só deve ser contado na categoria que
lhe corresponde, de liquidador estagiário, e só possa ser contada na
categoria de liquidador tributário quando a lei expressamente o pre-
veja, como sucede no citado art. 7o, no 2, do DL no 187/90” - apud.
o Ac. de 29-3-01, Rec. 47130.

E também não procede a invocação que é feita pelo Recorrente
do previsto no DL 204/91, ”porquanto apenas teria razão de ser se
a categoria de liquidador tributário estagiário tivesse sido extinta por
agregação à categoria de liquidador tributário ...o que se não verificou,
conforme se depreende” do artigo 12o do DL 187/90 ”e do conteúdo
do Anexo 1 ao DL no 187/90, no qual se mantém a menção de ”li-
quidador tributário estagiário”, como ”categoria autónoma” (cfr. Ac.s
de T. Pleno citado, Rec. 37724 e da Secção de 22.01.01, Rec. 46973).

Não é pois de contar na categoria de liquidador tributário de 2.a
classe o tempo de serviço prestado como liquidador tributário es-
tagiário para efeitos de descongelamento de escalões ao abrigo do
disposto no art. 2o do DL no 204/91, de 07 de Junho”. Apud o citado
Ac. de 29-3-01, desta via improcedendo as conclusões a) e b) da
alegação do Recorrente.

Finalmente, também improcedem as demais conclusões c) e d),
não merecendo o Acórdão recorrido qualquer censura ao ter como
meramente internos os despachos do DGCl, de 4-12-91 da S.E.A.O,
de 26-10-93, sendo, por isso, descabida a invocação que é feita pelo
Recorrente do disposto nos artigos 140, no 1, alínea b) e 141o, no 1,
do CPA, preceitos, assim, não inobservados na decisão do TCA.

Na verdade, tais actos não têm destinatários individualizados e iden-
tificados, apenas produzindo efeitos nas relações interorgânicas, vei-
culando, directrizes dirigidas aos serviços, não afectando, de ”per si”,
a esfera jurídica de terceiros, não estatuindo ao nível da situação
individual e concreta do Recorrente, desta forma não se subsumindo
no conceito de acto administrativo a que alude o artigo 120o do CPA,
sendo que a natureza de acto interno não se altera pelo facto de
dele se ter alegadamente dado conhecimento ao Recorrente.

3.2 Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do Re-
corrente, não tendo o Acórdão recorrido inobservado qualquer dos
preceitos por ele invocados.

4 - DECISÃO
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso juris-

dicional, mantendo o Acórdão do TCA.
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Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
e a procuradoria em 20.000$00.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Santos Botelho — Alves Bara-
ta — Macedo de Almeida.

Acórdão de 25 de Outubro de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso. Legitimidade passiva. Contra-interessa-
dos. Adjudicação. Autorização de despesa. Audiência pré-
via. Princípio da substancialidade da audiência.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Ainda que personalizado e parte no contrato a celebrar,
o serviço administrativo ao qual se destinam os bens cujo
fornecimento foi adjudicado pelo órgão competente para
autorizar a despesa nos termos do DL 197/99, de 8 de
Junho, não tem de ser citado para o recurso contencioso
do acto de adjudicação na qualidade de contra-in-
teressado.

II — Se, depois do relatório final do júri do concurso e da
audiência dos interessados, foi junta uma informação
do serviço a que os bens a adquirir se destinavam, dando
notícia de deficiente prestação, em contratos anteriores,
por parte do concorrente cuja proposta naquele relatório
fora graduada em primeiro lugar, esse concorrente deve
ser novamente ouvido antes de tomada a decisão de pre-
teri-lo em beneficio do concorrente graduado em segundo
lugar.

Recurso n.o 48.033. Recorrente: Vice-Reitor da Universidade Técnica
de Lisboa; Recorrida: FAMEX-Comércio e Indústria de Equipa-
mento Hoteleiro, L.da; Relator: Ex.mo Conselheiro Vítor Gomes.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo (1.a Subsecção)
do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório )
1. O Senhor Vice-Reitor da Universidade Técnica de Lisboa recorre

da sentença do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa que,
em recurso contencioso interposto por FAMEX-Comércio e Indústria
de Equipamento Hoteleiro Lda. anulou o seu despacho de 21/3/2001,
que adjudicou a SRH-Sociedade de Representações Lda. o forne-
cimento e montagem de equipamento hoteleiro para a cantina do
“Pólo da Ajuda” da Universidade Técnica de Lisboa no âmbito do
concurso público internacional a que se refere o anúncio publicado
no DR-III série, de 25/1/2000.

A sentença anulou o acto recorrido por falta de audiência prévia,
considerando violado o disposto nos artos 108o/1 e 2 do DL 197/99,
de 8 de Junho, e do art.o 100o/1 e 101o/2 do CPA.
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A autoridade recorrida, ora recorrente, pede a revogação desta
sentença, alegando, em síntese, o seguinte:

Os Serviços de Acção Social da Universidade Técnica de Lisboa,
ente dotado de personalidade jurídica, ao qual os bens se destinam
e que é a entidade contratante, devem ser considerados contra-in-
teressados, pelo que, tendo sido preterido o litisconsórcio necessário
passivo imposto pelo art.o 36o/1/b) da LPTA, deveria o recurso ter
sido rejeitado.

Foi integralmente cumprido o regime constante dos artos 105o a
109o do DL 197/99, de 8/6, que constitui um regime especial que
prevalece sobre o CPA. A recorrente foi ouvida na fase em que aquele
regime legal prescreve, nenhum preceito legal impondo que a entidade
adjudicante volte a ouvir os concorrentes se resolver não seguir o
relatório do júri do concurso.

A ora recorrida sustenta, também em síntese, o seguinte:
Contra-interessado para efeitos da al. b) do n.o 1 do art.o 36 da

LPTA será apenas quem puder ver anulado o acto que lhe adjudicou
o fornecimento. Nunca os Serviços de Acção Social, cujos órgãos
só não praticaram o acto de adjudicação por força das regras de
realização de despesas públicas, mas que não sofrem qualquer prejuízo
com o provimento do recurso, antes são os maiores interessados em
que a adjudicação se faça ao concorrente que, respeitados os pa-
râmetros legais, ficou em melhor posição para efectuar o fornecimento.

Se assim não se entender, terá de dar-se oportunidade de regu-
larizção da petição de recurso, nos termos da al. b) do no1 do art.o
40o da LPTA.

A audiência deve ter lugar quando estejam reunidos todos os ele-
mentos requeridos para a tomada de decisão. No momento em que
a FAMEX foi ouvida a decisão só poderia ser-lhe favorável, porque
graduada em 1o lugar pelo júri. Posteriormente foram juntos elementos
decisivos para a decisão, pelo que teria de ser ouvida antes de esta
ser tomada, como a sentença decidiu.

O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu o seguinte parecer:
“A sentença recorrida, com fundamento em preterição de audiência

prévia do interessado, consagrada no art.o 100o do CPA, anulou o
acto de adjudicação à empresa SRH-Sociedade de Representações
Hoteleiras Lda”. Da autoria do Vice-Reitor da Universidade Técnica
de Lisboa, datado de 21 de Março de 2001 e praticado no âmbito
do concurso público internacional n.o I/NI/2000, para fornecimento
e montagem de equipamento hoteleiro para a cantina do polo uni-
versitário do Alto da Ajuda.

No recurso interposto da decisão proferida, o ora recorrente veio
arguir a sua ilegitimidade passiva, bem como a insurgir-se contra a
procedência do vício procedimental que determinou a anulação do
acto de adjudicação, não deixando, porém, de se referir, ainda aos
restantes vícios que foram invocados.

Como nota prévia importará salientar que o âmbito de onhecimento
do presente recurso jurisdicional se deverá circunscrever ao único
vício conhecido na sentença - preterição da audiência prévia - dela
exorbitando todos os restantes vícios atribuídos ao acto, os quais,
por conseguinte, não deverão ser apreciados nesta instância de recurso.

Vejamos as questões suscitadas pelo recorrente.
I. Ilegitimidade passiva
O recorrente arguiu esta excepção como decorrência do incum-

primento do disposto no art.o 36o, no1, al.b) do CPA, já que não
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teria sido requerida a citação dos Serviços de Acção Social da Uni-
versidade Técnica de Lisboa, entidade contra-interessada na qualidade
de promotora do concurso e que veio a celebrar o contrato de for-
necimento em causa.

Tendo afrontado esta questão, a sentença sob recurso considerou
que os Serviços de Acção Social não se erigiam como contra-inte-
ressados no recurso, para o que fez apelo, fundamentalmente, ao
entendimento segundo o qual no art.o 36o n.o 1 al. b) da LPTA se
tem em vista a identificação e citação do contra-interessados par-
ticulares e não a própria Administração e que a defesa do interesse
dos Serviços de Acção Social na manutenção do acto de adjudicação
na ordem jurídica estaria assegurada pela intervenção processual do
autor do acto recorrido.

Não se acompanha este entendimento.
De facto, tem a jurisprudência deste STA afirmado que interessados

serão todos os titulares de direitos ou interesses suficientemente qua-
lificados e individualizados cuja consistência prática e jurídica possa
ser directamente afectada pela anulação do acto.

Ora, sendo certo que a lei não restringe a qualidade de interessado
ao pressuposto de revestirem a natureza particular e não pública,
à luz desse enquadramento, a nosso ver, os Serviços de Acção Social,
sendo indiscutivelmente uma pessoa colectiva e direito público (art.o
2 n.o 3 dos Estatutos da Universidade Técnica de Lisboa, aprovados
pelo Despacho n.o 70/89, publicado no DR, I série, de 1 de Agosto),
constitui, como tal, uma pessoa jurídica distinta da UTL e detentora
de uma esfera jurídica própria.

Daí que, revestindo embora o seu interesse e, contradizer o recurso
contencioso contornos porventura coincidentes com o do autor do
acto recorrido, o certo é que lhe assiste legitimidade para, de forma
autónoma, intervir processualmente pugnando pela manutenção do
acto na ordem jurídica.

Donde não resulta que, todavia, se gere irremediavelmente uma
situação de ilegitimidade passiva, sem possibilidade de remédio, como
pretende o recorrente.

Na verdade, não configurando a não indicação dos Serviços de
Acção Social como contra-interessado um erro ”manifestamente in-
desculpável”, importaria formular ao recorrente do recurso conten-
cioso convite para regularizar a petição de harmonia com o disposto
no art.o 40o n.o 1 da LPTA.

Para tal, não constitui obstáculo a natureza urgente do regime ins-
tituído pelo Dec.Lei n.o 134/98, de 15 de Maio, uma vez que, como
se afirma no acórdão de 28/10/99, recurso n.o 45.403, ” a urgência
não se configura como um valor absoluto, susceptível de prevalecer
irrestritamente sobre outros valores também merecedores de tutela,
como é caso da correcção de deficiência processuais que dificultem
ou afectem, sem razão, a obtenção de uma decisão quanto ao mérito.”

II - Preterição de audiência prévia
A nosso ver, como bem se demonstra na sentença recorrida, a

recorrente no recurso contencioso não foi objecto de audição antes
de ser proferida a decisão final no procedimento, apenas o tendo
sido em momento anterior, relativamente ao relatório preliminar ela-
borado pelo júri.

Sucede que a audição realizada não satisfaz minimamente a regra
procedimental essencial consagrada nos artos 268o n.o 4 da CRP e
100o do CPA, a qual se concretiza no direito dos interessados serem
ouvidos antes da tomada da decisão (ac. de 27/1/99, rec. 43.586).
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Ora, “in casu”, a audição efectuada não poderá relevar para efeito
algum sob pena de constituir um autêntico logro apenas formalmente
justificado, desde logo porque a ordenação dos candidatos constante
do relatório preliminar difere da decidida no acto de adjudicação,
sendo certo que o projecto de decisão tão-pouco foi facultado à ora
recorrida para sobre ele se pronunciar em sede de audiência prévia,
como também impõem os artos 107o a 109o do Dec. Lei n.o 197/99.

Nestes termos, somos de parecer que o recurso deverá obter parcial
provimento, revogando-se, em consequência, a sentença recorrida e
devendo os autos baixar ao tribunal “a quo” a fim de ser formulado
ao recorrente contencioso convite para regularizar a petição nos ter-
mos do art.o 40o n.o 1 alínea b) da LPTA”.

(Fundamentos)
2. Ao abrigo do art.o 713o/6 do CPC, remete-se para a matéria

de facto fixada na sentença recorrida, sem prejuízo de oportunamente
serem postos em evidência os factos pertinentes às questões a tratar.

3. Se os Serviços de Acção Social da Universidade Técnica de Lisboa
deveriam intervir no processo como contra-interessados ao abrigo da
al. b) do no 1 do art.o 36o da LPTA.

O concurso tem como objecto o fornecimento de equipamento
aos Serviços de Acção Social da Universidade Técnica de Lisboa,
referidos no aviso de abertura como a entidade “que preside ao con-
curso, com competência para adjudicar, prestar esclarecimentos e de-
cidir reclamações” (n.o 1 do anúncio). Porém, o acto de adjudicação
veio a ser proferido pelo Vice-Reitor da Universidade (por delegação),
ao abrigo do regime jurídico de realização de despesas públicas e
da contratação pública relativa à locação e aquisição de bens móveis
e serviços, que escalona a competência para “autorizar a despesa”
em função do custo total da aquisição (art.o 17o do DL 197/99, de
8 de Junho).

Foi citado para o recurso contencioso, como contra-interessado,
apenas o concorrente a quem foi adjudicado o fornecimento (vid.
despacho de fls. 52).

Sustenta a autoridade recorrida, autor do acto contenciosamente
impugnado, que os Serviços de Acção Social da Universidade, sendo
um serviço dotado de personalidade jurídica, assumindo a qualidade
de parte no contrato a celebrar em execução da adjudicação e sendo
os utilizadores dos bens, necessários ao desempenho das suas atri-
buições, a cuja aquisição o concurso se destinou, deveriam ter sido
chamados ao processo de recurso contencioso na posição de con-
tra-interessado, nos termos do art.o 36o/1/b) da LPTA.

Oposto foi o entendimento da sentença, com fundamento em que
este preceito legal, ao impor ao recorrente a identificação dos in-
teressados a quem o provimento do recurso possa directamente pre-
judicar, tem em vista apenas os particulares e não os entes admi-
nistrativos, sendo a defesa do interesse público por estes prosseguido
assegurado no processo pelo autor do acto impugnado.

Vejamos
É certo, como salienta o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, que

a al. b) do n.o 1 do art.o 36o fala em “interessados a quem o provimento
do recurso possa directamente prejudicar”, sem o qualificativo ”par-
ticulares”. Assim é concebível que do lado passivo do recurso con-
tencioso apareçam na posição de contra-interessado pessoas colectivas
públicas. O texto da lei é compatível com o reconhecimento de um
sistema de pluralismo administrativo, em que não repugna que possam
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ser deduzidas em juízo pretensões materiais de entes administrativos
contra outros entes da Administração e muito menos que entes ad-
ministrativos intervenham no processo judicial a defender a conser-
vação do acto recorrido em confronto com o recorrente e com au-
tonomia relativamente à autoridade recorrida (Pense-se, p. ex., nos
actos de declaração de utilidade pública de expropriação requeridos
por uma autarquia. Aparentada com esta é a situação de intervenção
de diversas “Administrações” no procedimento no caso de pareceres
vinculativos ou decisões intermédias do mesmo género, em que a
intervenção do autor do acto intermédio poderia ser o caminho para
superar a desvantagens de índole prática das soluções habitualmente
em confronto relativamente à impugnação dessas decisões intermédias
quando provenientes de pessoa colectiva pública diferente daquela
de que emana o acto conclusivo do procedimento. Cfr. J.C. Vieira
de Andrade, A Justiça Administrativa, 2.a e ed., pg. 213).

Porém para que tal seja possível é necessário que a prossecução
dos vários interesses ou do interesse complexo da Administração não
seja posta a cargo do autor do acto pela lei ao abrigo do qual é
praticado, isto é, que o outro ente público se apresente, segundo
a lei substantiva, como portador legal de um interesse na conservação
do acto diversa daquele que prossegue o seu autor.

Com efeito, são contra-interessados os sujeitos ao qual o acto im-
pugnado confere directamente uma utilidade específica de que a even-
tual procedência do recurso os privará. Os contra-interessados estão
numa relação de simetria relativamente ao recorrente: se o recorrente
lamenta uma lesão a um seu direito ou interesse legítimo gerada
por um determinado acto administrativo, o contra-interessado retira
do acto a realização do seu direito ou interesse legítimo, de tal modo
que a sua posição no recurso contencioso poderia ser a inversa se
o sentido do acto impugnado também o fosse. Só tem sentido chamar
o ente personalizado a quem o fornecimento se destina a intervir
como contra-interessado se também dever reconhecer-se-lhe legiti-
midade para recorrer se discordasse da adjudicação decidida pela
entidade competente.

Ora, ao distribuir a competência para decidir em conformidade
com o preço dos bens ou serviços a adquir, a lei atribui ao órgão
por essa via designado a prossecução dos interesses públicos que con-
fluem no procedimento de escolha do contraente.

Efectivamente, o art.o 54o do DL 197/99, de 8 de Junho, define
adjudicação como “o acto administrativo pelo qual a entidade com-
petente para autorizar a despesa escolhe uma proposta”. Assim, a
competência para autorizar a despesa é mais do que a competência
para a prática de um acto autorizativo em sentido estrito (Através
da autorização, pelo prisma do direito administrativo, permite-se an-
tecipadamente uma conduta de outrem. No domínio das relações
interorgânicas, a autorização é o acto mediante o qual um órgão
administrativo permite a outro órgão administrativo a prática de um
acto compreendido na esfera de competência deste, mas de exercício
condicionado a prévia decisão daquele -cfr. ac. STA de 15/5/97, Apên-
dice. . ., pág. 3645). A lei investe o órgão competente para autorizar
a despesa na responsabilidade pela escolha do co-contraente e, por-
tanto, pela prossecução da totalidade dos interesses públicos que con-
fluem no acto de adjudicação, independentemente de o concurso ter
sido aberto e os bens se destinarem a organismos dotados de au-
tonomia administrativa e financeira, com ou sem personalidade ju-
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rídica ( cfr. art.o 17o/1/b) do DL 197/99). O órgão competente para
autorizar a despesa não se confina a fazer observar a regularidade
orçamental ou financeira da despesa, antes faz um juízo de legalidade
e mérito sobre a totalidade dos aspectos do procedimento pré-con-
tratual que é chamado a decidir, escolhendo o co-contraente da
Administração.

Nestes termos, o facto de os Serviços de Acção Social serem, no
seio da pessoa colectiva Universidade Técnica de Lisboa, um orga-
nismo personalizado com autonomia administrativa e financeira (arto

2o/3 dos Estatutos da Universidade Técnica, homologados pelo Des-
pacho Normativo no 70/89, do Ministro da Educação, publicado no
DR-I série, de 1/8/89) e de serem a esses serviços destinados os bens
a adquirir não faz esse organismo portador autónomo de um interesse
qualificado, diverso do prosseguido pela autoridade recorrida, na con-
servação do acto de adjudicação. Nem a personalidade jurídica é obs-
táculo a esta concepção porque, obra da lei administrativa como mero
expediente organizativo e de gestão - não se depara à lei ordinária
um realidade natural (como as pessoas físicas), nem um substracto
sócio-político de autonomia garantida constitucionalmente (como as
autarquias locais) - pode ser pela lei desconsiderada onde termina
a sua prestabilidade. E o legislador, escalonando os limites da rea-
lização de despesas, subtraiu aos entes autónomos a responsabilidade
pela escolha do contraente e o consequente poder de defesa dessa
escolha a partir de determinado valor.

Bem decidiu, pois, o tribunal a quo ao julgar improcedente a ex-
cepção de ilegitimidade passiva, improcedendo as conclusões I a X
da alegação do recorrente.

4. Se foi violado o princípio da audiência prévia relativamente à re-
corrente contenciosa

A sentença recorrida anulou o acto impugnado por violação do
disposto nos nos 1 e 2 do art 108o do DL 197/99 e no no 1 do art.o
100o e no 2 do arto 101o do CPA.

Interessa, para enfrentar a crítica que o recorrrente move a esta
decisão, respigar a seguinte matéria de facto:

Em 22/1/2001, o júri do concurso elaborou relatório preliminar
no qual escalonou as várias propostas, tendo classificado em 1o lugar
a FAMEX, em 2o a SRH e nos 3o a 9o lugares os demais concorrentes.

Por carta de 1/3/2001, recebida a 5/3/2001, a FAMEX foi notificada
desse relatório preliminar, para os fins do n.o 2 do art.o 108o do
DL 197/99.

Com data de 21/2/2001, os Coordenadores dos Departamentos de
Acção Social e de Serviços e Logística, elaboraram um “Memorando”
relativo à “Assistência técnica da Empresa Famex-Comércio e Indústria
de Equipamento Hoteleiro Ldo aos equipamentos por si fornecidos” ter-
minando pela conclusão de que esta empresa “. . . não é reveladora
da confiança técnica necessária e imprescindível à responsabilidade que
serviços de restauração colectiva, com a dimensão dos SAS/UTL deverão
possuir”.

Com data de 22/2/2001, o Administrador dos SAS/UTL apôs, sobre
esse memorando, o seguinte despacho: “Concordo com o presente Pa-
recer e considero que não se deve adjudicar nada mais à Famex”.

Em 14/3/2001, o júri do concurso elaborou relatório final, no qual,
depois de referir a ausência de reclamações ou observações dos con-
correntes no prazo da audiência prévia, manteve a ordenação das
propostas e a classificação dos concorrentes.
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Em 21/3/2001, o Vice-Reitor da UTL homologou o relatório final
mas, fundando-se no parecer do Administrador dos SAS/UTL en-
tendeu não adjudicar ao 1o classificado (FAMEX), mas sim ao 2o

classificado (SRH).
No procedimento de adjudicação por concurso público de contratos

de aquisição de bens e serviços a que se aplique o DL 197/99, a
audiência prévia dos concorrentes tem regulação especial.

Referem-se-lhe os artos 107o, 108o e 109o, do seguinte teor:

Artigo 107.o

Relatório

1 - O júri elabora relatório fundamentado sobre o mérito das
propostas

2 - 2 - (. . .)

Artigo 108.o

Audiência prévia

1. A entidade competente para autorizar a despesa deve, antes
de proferir a decisão final, proceder à audiência escrita dos con-
correntes.

2. Os concorrentes têm cinco dias, após a notificação do projecto
de decisão final, para se pronunciarem.

3. A entidade referida no no1 pode delegar no júri a realização
da audiência prévia.

4. Está dispensada a audiência prévia dos concorrentes quando
cumulativamente:

a) Nenhuma proposta tenha sido considerada inaceitável;
b) O critério de adjudicação seja unicamente o do mais baixo preço.

Artigo 109.o

Relatório final e escolha do adjudicatário

1. O júri pondera as observações dos concorrentes e submete à
aprovação da entidade competente para autorizar a despesa um re-
latório final fundamentado.

2. A entidade competente para autorizar a despesa escolhe o ad-
judicatário, devendo a respectiva decisão ser notificada aos concor-
rentes nos cinco dias subsequentes.

É certo que este é um regime jurídico especial da audiência dos
interessados neste procedimento e que, aparentemente, o ritualismo
imposto se cumpriu. O júri elaborou um primeiro relatório, com es-
calonamento das propostas e ouviu sobre ele os concorrentes. Como
nenhum produzisse quaisquer observações, apresentou o relatório fi-
nal, no mesmo sentido do relatório preliminar.

Todavia o fim visado pela audiência prévia não foi atingido, por
virtude de uma ocorrência particular do concurso em causa. Entre
o relatório do júri e a decisão final, interpôs-se uma informação que
veio a revelar-se decisiva para a decisão de adjudicação.

Ora, em tudo o não especialmente regulado no DL 197/99, é apli-
cável à audiência dos concorrentes nos procedimentos adjudicatórios,
o regime geral desta fase do procedimento (arto 2o/7 do CPA). De-
signadamente, é aplicável a regra, que se extrai do n.o 1 do art.o 100o
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do CPA, de que não basta que o interessado seja ouvido num qualquer
momento antes da decisão final; é necessário que ao interessado seja
dada a oportunidade de participação efectiva na verificação de todos
os factos e na valoração do seu significado técnico e jurídico por
referência ao quadro de interesses relevante para a decisão tal como
o procedimento se apresenta perante o órgão competente para a de-
cisão final (princípio da substancialidade da audiência). É por isso
que a audiência deve ser efectuada quando “concluída a instrução”.
O que significa que, se após a audiência dos interessados, vierem
ao processo novos elementos de facto (ou pareceres obrigatórios)
com efectiva repercussão na decisão final a proferir, os interessados
- pelo menos aqueles em cuja posição essa aquisição instrutória pos-
terior possa projectar-se negativamente - devem ser novamente ou-
vidos. A pronúncia dos interessados não é um ritual desprovido de
significado para a formação do conteúdo da decisão administrativa.
Investe o administrado num poder procedimental de participar real-
mente na formação da decisão que lhe diz respeito, cuja maximização
impõe que a audiência se localize num momento em que os inte-
ressados possam ”pronunciar-se sobre o objecto do procedimento nos
precisos termos em que o mesmo se configura perante o órgão com-
petente para a decisão final” ( Pedro Machete, Audiência dos In-
teressados, pág. 453; no sentido de que em caso de diligências com-
plementares deve cumprir-se novamente o art.o 100o do CPA, Santos
Botelho, Pires Esteves e Cândido de Pinho, Código do Procedimento
Administrativo, 4.a ed., pág. 409).

No caso presente, atendendo à natureza das considerações vertidas
na informação dos Serviços de Acção Social da Universidade Técnica,
extrínsecas ao processo de concurso e que convenceram a autoridade
recorrida a preterir a FAMEX no fornecimento, a audiência apro-
xima-se do direito de defesa.

Pelo exposto, improcedem as conclusões XI a XIX e XXI da ale-
gação do recorrente, pelo que o recurso tem de ser improvido.

Como adverte o parecer do Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, não
há que conhecer da matéria da conclusão XIX, que respeita a vício
julgado prejudicado pela sentença recorrida.

5.Decisão
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo

a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 25 de Outubro de 2001. — Vítor Gomes — Azevedo Mo-
reira — Macedo de Almeida.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Liquidador tributário estagiário. Contagem de tempo de
serviço.
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Doutrina que dimana da decisão:

Aos candidatos ao concurso para liquidador tributário esta-
giário, aberto por aviso publicado no Diário da República
II Série de 23.12.87, não assistia o direito de, após aprovação
no mesmo, serem integrados no escalão de vencimento cor-
respondente à categoria de liquidador tributário de 2.a classe
com o mesmo número de diuturnidades, por lhes não ser
aplicável o disposto no n.o 1 do art.o 39 do DL 353-A/89,
11.10, o qual é de aplicação restrita aos concursos abertos
até 30.9.89, para categorias que não de ingresso na carreira
respectiva.

Recurso n.o 32.703. Recorrentes: Wanda Maria de Sousa Carvalho
e Santos e outros; Recorrido: Subsecretário de Estado Adjunto
e do Orçamento; Relator: Exmo Conso Dr. Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

Wanda Maria de Sousa Carvalho e Santos, Isabel Maria Marques
Fernandes Mateus (R. 32703), Agostinho Lourenço Marques (R.
32756), Berta Maria Cardoso Osório Carvalheira (R. 32721), Carla
Fátima Campos dos Santos Domingues (R. 32718) e Manuel Gon-
çalves Sapinho (R. 32716), todos Liquidadores Tributários, melhor
identificados nos autos, recorrem do- despacho do Subsecretário de
Estado Adjunto do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento,
de 10.5.93, que negou provimento aos recursos hierárquicos de actos
de indeferimento tácito do Director Geral das Contribuições e
Impostos.

Alegaram, resumidamente, que a Administração devia tê-los in-
tegrado no mesmo escalão de vencimento para que transitaram os
funcionários que, em 30.9.89, eram liquidadores tributários de 2.a clas-
se, com idênticas diuturnidades, ou seja, no escalão 3 índice 340,
em lugar de serem integrados, como constataram pelos recibos de
vencimento, no escalão 2 índice 320.

Respondeu a autoridade recorrida sustentando que o pedido for-
mulado pelos recorrentes não podia ser satisfeito uma vez que a sua
pretensão assentava no facto de, após a realização, com êxito, do
concurso para liquidador tributário estagiário pretenderem que lhes
cabia a categoria de liquidador tributário e não a de liquidador tri-
butário estagiário. A diferença de escalão decorria, justamente, dessa
discrepância.

Os recorrentes apresentaram as suas alegações, tendo formulado
as seguintes conclusões:

A) Os recorrentes candidataram-se ao concurso interno aberto por
aviso publicado no DR II Série, de 23.12.87, destinado à admissão
de Liquidadores estagiários, com vista ao preenchimento de lugares
de liquidadores tributários de 2.a classe, vagos ou que viessem a vagar
durante o prazo de validade do concurso;

B) Aprovados, conforme lista de classificação final publicada no
DR II Série, de 8.7.91, foram os recorrentes nomeados liquidadores
tributários e colocados por despacho, do Senhor Director-Geral das
Contribuições e Impostos de 6.4.92, publicado no DR, II Série, de
7.10.92;

C) Aquando da entrada em vigor do Novo Sistema Retributivo
(NSR) os recorrentes eram liquidadores tributários estagiários, com

(1) Para além da abundante jurisprudência aí referida podem ver-se, como outros exemplos,
os acórdãos do Pleno de 5.3.97, 4.6.97 c 24.6.97, respectivamente, nos recursos 37602, 34913
e 38578.
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2 diuturnidades, a recorrente Wanda Santos, 1 diuturnidade os re-
correntes Isabel Mateus, Berta Carvalheira, Carla Domingues e Agos-
tinho Marques e 3 diuturnidades o recorrente Manuel Sapinho, motivo
pelo qual foram integrados no escalão 3, índice 310, o recorrente
Manuel Sapinho, e no escalão 2 índice 295, os restantes recorrentes
(anexo II ao DL 187/90, de 7.6);

D) Por força do disposto no art.o 39 do DL 393/90, de 11.12, os
recorrentes deveriam ter sido integrados no escalão e no índice para
que transitaram os funcionários que eram, em 30.9.89, liquidadores
tributários de 2.a classe, com idênticas diuturnidades, ou seja, no es-
calão 3, índice 340, conforme prescreve o já citado anexo II do DL
187/90;

E) É juridicamente indefensável, nomeadamente face ao disposto
no DR 42/83, de 20.5, então em vigor (cfr. art.os 27, n.o 1, 28, n.o 1,
45, n.o 1) que a situação de liquidador tributário estagiário corresponda
à categoria de ingresso na carreira de pessoal técnico tributário. Con-
figura, antes, uma situação de pré-carreira, cuja conclusão, com apro-
veitamento, é requisito essencial para a nomeação na categoria de
ingresso na carreira a qual é a de liquidador tributário de 2.a classe
(actual liquidador tributário por força da agregação de categorias
operada pelo DL 187/90)

F) Aliás, a não ser assim, e na lógica da argumentação utilizada
pela Autoridade recorrida, segundo a qual o concurso a que os re-
correntes se candidataram foi para a ”categoria” de liquidador es-
tagiário, teríamos de admitir, por absurdo, que o seu posterior ingresso
na categoria de liquidador tributário (ex de 2.a classe) havia ocorrido
sem precedência de concurso , contrariando a regra prevista no art.o
5 n.o 2 do DL 498/88, de 30.7;

G) Acresce que a nomeação dos recorrentes deveria ter ocorrido
até 23.7.91, conforme o disposto no art.o 6, n.o 7 do DL 427/89, de
7.11, uma vez que a lista da classificação final foi publicada em 8.7.91
e existiam vagas de liquidador tributário;

H) O despacho recorrido ao denegar aos recorrentes a integração
no NSR no escalão 3, índice 340, e desde 23.7.91, violou o art.o 39
do DL 353-A/89, na redacção do DL 393/90, e o art.o 6, n.o 7 do
DL 427/89.

O Magistrado do Ministério Público pronunciou-se pelo impro-
vimento do recurso apoiando-se na jurisprudência firme que cita.

Não existe qualquer controvérsia quanto à matéria de facto (sendo
essenciais para a decisão do recurso os que constam das alíneas A),
B) e C) das conclusões da alegação dos recorrentes que aqui se dão
como assentes), estando apenas em discussão aspectos jurídicos.

Por se tratar de questões reiterada e uniformemente decididas pela
jurisprudência deste STA, e tendo em consideração o disposto no
art.o 705 do CPC, a necessária argumentação jurídica encontra-se
no acórdão (1) do Tribunal Pleno de 19.2.97, proferido no recur-
so 33440, de que se junta cópia.

Nos termos expostos, por improcederem todas as conclusões da
alegação dos recorrentes, acordam em negar provimento ao recurso
contencioso.
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Custas a cargo dos recorrentes, fixando-se a Taxa de Justiça e a
Procuradoria em, respectivamente, 40.000$00 e 20.000$00 a cada um
dos recorrentes.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Rui Botelho — Macedo de Al-
meida — Pais Borges.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Recurso n.o 35 531 em que são recorrente António Júlio Martins
Rasteiro de Campos e recorrido o Ministro da Saúde: Relator,
Ex.mo Conso Dr. Rosendo José.

Acordam em conferência na Secção do Contencioso Administrativo
do STA:

I — Relatório.
António Júlio Martins Rasteiro Campos recorre do indeferimento

tácito do recurso hierárquico que interpusera para o Senhor Ministro
da Saúde, em 20 de Abril de 1993, da homologação, pelo Conselho
de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, da lista
de classificação final do concurso para chefe de serviço de oftalmologia
dos HUC, aberto por aviso publicado no DR II Série, no. 52, de
2.3.92.

Fundamenta assim, em resumo, o recurso:
— a rectificação do aviso de abertura do concurso, sem que exista

erro algum, gera ineficácia da rectificação e viola os artigos 148.o
do CPA, 266.o n.o 2 da CRP e 249.o do C.C.

— O número de vagas foi reduzido e foram criadas exigências par-
ticulares na alteração com o fim de favorecer directamente os sócios
do director do Serviço de Oftalmologia Dr Cunha Vaz, pelo que
com vício de violação de lei e desvio de poder e violação dos princípios
da imparcialidade, justiça, isenção e igualdade dos artigos 266o. da
CRP e 4o., 5o. e 6o. do CPA.

— Foram valorados elementos inverídicos e deturpados, com errada
fundamentação e vício de forma.

— Não foram valorados factos do currículo do recorrente, que fo-
ram valorados a outro concorrente, violando o arto. 57o. da Portaria
114/91 e os princípios da isenção, imparcialidade e legalidade.

O EMMP promoveu a rejeição do recurso por extemporâneo, tendo
a rejeição sido decidido por despacho de relator de fls. 34.

Porém face a reclamação para a conferência nesta foi decidido
revogar o despacho do relator, por Acórdão de fls. 48-49, com os
seguintes fundamentos:

”... Só por manifesto lapso foi possível considerar que o acto de
indeferimento cuja anulação se pede foi praticado em 20.4.93, quando,
na verdade, nesta data foi interposto recurso hierárquico do despacho
homologatório em questão.

E, como refere o reclamante, o indeferimento ocorreu de facto
e de direito volvidos 90 dias sobre a data de interposição do recurso,
ou seja, sobre o dia 20.4.93, conforme prevê os no.s 2 e 3 do art.o 175.o
do CPA, aplicável ao caso.
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E, indeferido tacitamente volvidos 90 dias, ter-se-á o indeferimento
por ocorrido, para efeitos de prazo, em, pelo menos, 24 de Agosto
de 1993, dado que aqueles 90 dias são úteis, como decorre do CPA.

Assim, iniciando-se naquela última data (24/8/93) a contagem do
prazo de um ano para a interposição do recurso contencioso, nos
termos da al. d) n.o 1 do artigo 28.o LPTA e tendo sido este último
interposto em 22/7/94, é de concluir que o recurso foi tempestivamente
interposto.”

Em seguida a entidade recorrida foi notificada, respondeu, e houve
alegações, mas, posteriormente, verificou-se que a competência na
matéria tinha sido delegada no Secretario de Estado da Saúde, através
do Despacho 3/93, de 15.2, publicado apenas em 11.5.93, pelo que
se decidiu ordenar a citação para responder do senhor Secretário
de Estado da Saúde.

Esta entidade respondeu em resumo:
— O despacho ministerial que delegou a competência foi publicado

em 9.3.93 e o recurso hierárquico foi interposto em 20.04.93, no Di-
rector Geral de Saúde, com efeitos reportados a 15.2.93, não tinha
obrigação legal de decidir, pelo que se não formou indeferimento
tácito, e o recurso carece de objecto.

— O recurso hierárquico foi interposto em 20.04.93, o prazo para
a decisão era de um mês, pelo que o recurso contencioso interposto
em 20.04.93 foi intempestivo.

Relegou-se para final a decisão da questão prévia ainda sem decisão
e, em alegação final, disse o recorrente:

— A rectificação do aviso de abertura do concurso foi uma re-
vogação parcial do aviso de abertura que viola o arto. 148o. do CPA,
266o. no. 2 CRP e 249o. CC, devendo ser mantidas as três vagas
e a inexistência de qualquer condições particulares.

— A valoração de elementos deturpados ou inverídicos não cons-
tantes dos currículos e a omissão de elementos curriculares gera errada
fundamentação, seja por erro nos pressupostos seja por vício de forma
e de violação de lei, por desrespeito dos princípios de isenção, im-
parcialidade, bem como do disposto no no. 57 da Portara 114/91 ge-
rador de nulidade nos termos do arto. 268o. no. 2 da CRP e 1o. do
DL 256-A/77.

O Secretário de Estado da saúde contra-alegou, sustentando a re-
jeição do recurso nos termos da sua resposta e, dizendo quanto ao
fundo:

— A alteração do aviso de abertura foi deliberada antes da pu-
blicação da lista de candidatos admitidos.

— Desde o início que o Director do Serviço havia proposto a aber-
tura do concurso ”com perfil”, isto é, com a menção de exigências
particulares, e só por lapso do serviço de pessoal não apareceram
no 1o. aviso publicado.

— Quanto à redução de vagas o Director de Serviço sabia que
não existia nele ninguém com perfil para a Secção de Cirurgia da
Vista e Retina, pelo que solicitou a suspensão da abertura da vaga
que só por equívoco comunicara.

— A apreciação dos currículos não apresenta erros patentes nos
pressupostos de factos e a ordenação dos candidatos é, em princípio,
insindicável.

— Da acta de 24.02.93 e dos mapas individuais de classificação
constam os fundamentos suficientes das classificações atribuídas.
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Mostram-se citados os contra-interessados particulares que não in-
tervieram nos autos.

II — Matéria de Facto Provada.
A) No DR II Série de 2.3.92 foi publicado o aviso de abertura

de concurso interno geral de acesso para provimentos de três lugares
de chefe de serviço da carreira médica hospitalar dos Hospitais da
Universidade de Coimbra, na especialidade de oftalmologia.

B) No ponto 3.2. daquele aviso foi estabelecido:
”Requisito especial — É condição especial ter a categoria de as-

sistente graduado há, pelo menos, três anos, ou o despacho de equi-
paração a que se refere o no. 2 do arto. 23 do DL 73/90, de 6.3
e possuir o grau de consultor,”

C) O recorrente foi opositor a este concurso e, em 6.4.92, foi afixada
a lista de candidatos admitidos, nos HUC.

D) Em 7.4.92 foi publicado aviso no DR II Série no. 82 com texto
seguinte:

”Concurso no. 24/92 (Chefe de Serviço de Oftalmologia) — Em
rectificação ao aviso de abertura do concurso em epígrafe, publicado
no DR, 2a. Série, 52, de 2.3.92, publica-se que as vagas postas a con-
curso são duas, e não três, como por lapso foi indicado, sendo as
exigências particulares dos lugares a prover as seguintes:

Uma vaga para chefia da secção de glaucoma com perfil adequado
e experiência nesta área médico-cirúrgica.

Uma vaga para chefia da secção de estrabismo com perfil adequado
e experiência nesta área médico-cirúrgica”.

E) O DR no. 92 de 20.04.93 publicou aviso relativo ao concurso
cujo texto é:

”Para conhecimento dos interessados publica-se a lista de classi-
ficação final do concurso em epígrafe, homologado pelo concelho
de administração dos HUC, em 24.3.93:

1o. Dr. Ilídio Fernandes Faria — 17,7;
2o. Dr. Mário Jorge Figueiredo Silva — 17,6;
3o. Dr. António Júlio Martins Rasteiro de Campos — 17,5;
4o. . . .
Da homologação cabe recurso com efeito suspensivo, a interpor

para a Direcção Geral de Saúde, no prazo de dez dias, a contar
da data de publicação no DR, devendo o mesmo ser entregue no
serviço de pessoal deste hospital.”

F) Na data daquela publicação, em 20.04.93, o ora recorrente apre-
sentou no serviço de pessoal dos HUC recurso hierárquico motivado,
dirigido da senhor Ministro das decisões tomadas em relação ao con-
curso o doc. de fls. do instrutor apenso.

G) O júri preencheu os mapas individuais do processo instrutor
justificativos da classificação conforme o apenso, que se dão por
reproduzidas.

H) O recurso hierárquico indicado em F) não teve decisão expressa.
I) O Recorrente interpôs o presente recurso contencioso em 22.7.94.
II — Apreciação.
1. A questão da tempestividade do recurso foi decidida por Acórdão

que está em recurso e que há-de subir com o que for posteriormente
interposto e haja de subir de imediato, pelo que este ponto não é
agora objecto de apreciação e, a primeira questão de que devemos
agora conhecer é a da existência dos pressupostos que facultam ao
interessado a impugnação contenciosa por falta de decisão da
Administração.
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Caso o recurso analisado desta perspectiva seja legal e deva pros-
seguir deve depois passar a conhecer-se dos vícios de violação de
lei pela ordem apresentada pelo recorrente.

2. Competência para decidir.
O recurso hierárquico foi dirigido ao Ministro da Saúde, entidade

normalmente competente para dele conhecer, como dispõe expres-
samente o no. 60o. do Regulamento aprovado pela Portaria 114/91
de 7.2.

Porém, por despacho ministerial de 15.2.93, publicado em 9.3.93.
no DR II Série no.57, o Ministro da Saúde delegou no Secretário
de Estado da Saúde, com a faculdade de subdelegar, as suas com-
petências relativas à Direcção Geral de Saúde.

Daí que à data da interposição do recurso hierárquico, em 20.04.93,
a competência para o acto estivesse delegado no Secretário de Estado
da Saúde.

Sendo assim, em nada releva o facto de o Secretário de Estado
ter subdelegado no Director-Geral de Saúde, pelo despacho no. 1/93,
três dias depois da interposição do recurso hierárquico (em despacho
de 23.04.93), aquela competência, com efeitos reportados a 15.2.93.

Efectivamente, a competência fixa-se no momento em que se inicia
o procedimento, sendo irrelevantes as modificações de facto que ocor-
ram posteriormente.

Ora, nos termos do arto. 30o. no.1 do CPA, o recurso hierárquico
é um procedimento autónomo (embora secundário, no sentido em
que já existiu uma pronúncia anterior sobre a matéria, a qual vai
ser retomada por outra entidade, em reexame) que se inicia com
a apresentação do requerimento de interposição do recurso e, para
o recorrente, a quem a norma do artigo 30o. do CPA aproveita, a
delegação de competência configura-se como uma alteração de facto,
uma vez que a «atribuição de competência a órgão que inicialmente
dela carecesse» a que se refere o no. 2 do arto. 30o. é a alteração
normativa do direito que não compreende, portanto, a alteração de
competência do delegado através do acto de delegação.

Portanto, a subdelegação de poderes, no caso, não opera alteração
da competência administrativa que estava definida e ficou cristalizada
no dia da interposição do recurso hierárquico, radicada no Secretário
de Estado da Saúde.

De resto, caso o acto de subdelegação fosse praticado antes da
propositura do recurso hierárquico, o efeito não era retirar à entidade
recorrida o dever legal de decidir, mas colocar a questão de determinar
a quem seria imputável o indeferimento, e a resposta a este ponto
resulta expressamente do art. 33o. da LPTA, no sentido de dever
imputar-se o indeferimento, para efeitos de recurso contencioso, ao
delegado, isto é, deveria o recurso prosseguir contra o delegado ou
subdelegado, os quais o tribunal mandará notificar para o efeito, sem
necessidade de outras formalidades.

Já vimos, no entanto, que a subdelegação ocorreu, nesta espécie,
após o inicio do procedimento, pelo que é de todo ineficaz a declaração
de retroactividade nela aposta, tanto mais de que produzisse efeitos
seria uma forma de contornar a regra de fixação da competência
do arto. 30.o no. 1 do CPA, e em última análise, também, criar entrave
ao direito do particular ao recurso contencioso.

3. Os vícios apontados ao acto.
O recorrente considera que tendo o concurso sido aberto para

três vagas de chefe de serviço de Oftalmologia sem outras exigências,
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e tendo sido afixada em 6 de Abril do mesmo ano a lista de candidatos
admitidos, a alteração verificada com a publicação em Diário da Re-
publica, em 7 de Abril de 1992 de aviso que reduziu para duas o
número de vagas e acrescentou, como exigências particulares para
uma vaga, perfil adequado e experiência na área médico-cirúrgica
de estrabismo, configura não uma correcção de erro de escrita, mas
uma revogação pura e simples do acto anterior na parte respeitante
a uma vaga e a revogação substitutiva com modificação do concurso
quanto às duas restantes, o que viola a lei, os princípios da igualdade
dos candidatos e da imparcialidade, quer da perspectiva em que proí-
bem as especificações que passaram a exigir-se, quer da perspectiva
da proibição da revogação operada em concurso que tinha passado
à segunda fase de graduação dos candidatos, pelo que os admitidos
tinham uma expectativa legalmente protegida, de aceder aos lugares
a concurso.

Vejamos estes aspectos, considerando que o conteúdo do acto si-
lente é o de manter o acto hierarquicamente recorrido, pelo que
este acaba por preencher o espaço que afinal não foi ocupado pela
decisão superior que era pedida.

A análise do conteúdo dos avisos publicados em DR II Série de
2.3.92 e 7.4.92 permite constatar que o primeiro abriu concurso interno
para três vagas de Chefe de Serviço de Oftalmologia dos Hospitais
da Universidade de Coimbra, sem mais exigências, enquanto o segundo
limitou o concurso a duas vagas e exigiu perfil e experiência adequados
a duas subáreas que recortou na especialidade de oftalmologia.

Além disso, resulta da posição defendida pela entidade recorrida
que realmente existiam três lugares vagos, mas a limitação operada
pelo acto secundário, a duas vagas, deveu-se ao facto de o Director
do serviço entender que não havia qualquer candidato com perfil
para a secção ou subárea de Cirurgia da Vista e Retina.

Portanto, o segundo aviso não foi a rectificação de um erro material
de escrita, mas uma alteração substancial da vontade declarada, pelo
que o acto expressado no segundo, por incompatibilidade, contém
a revogação do primeiro, nas vertentes de eliminação de uma parte
e substituição de outra.

A correcção de lapso de escrita é apenas a declaração que esclarece,
ou torna melhor apreensível o conteúdo essencial da declaração cor-
rigida, não a declaração que altera o conteúdo da anterior.

Apesar de haver revogação da vontade anteriormente expressa essa
vontade não incidiu sobre a decisão reguladora de uma relação ou
situação concreta, mas sobre acto de trâmite de um procedimento
destinado a preparar uma decisão, logo, não se trata da revogação
de acto administrativo.

A lei condiciona a revogação de actos que decidem e definem si-
tuações concretas e individuais, mas não manda aplicar nem seria
lógico que se aplicassem esses condicionalismos aos actos meramente
preparatórios, pelo que não é possível invocar como protegidas pelas
normas que impedem a livre revogação dos actos constitutivos de
direitos, aqueles actos que tramite que apenas podem criar a ex-
pectativa de alguma situação favorável.

Assim sucede nos concursos para vagas nos quadros dos serviços
da Administração, em que é a aprovação que confere o direito a
nomeação para as vagas existentes, enquanto o acto de abertura do
concurso não é constitutivo de direitos, excepto quando a lei imponha
a abertura de concurso num dado prazo, para os funcionários em
condições de candidatarem.
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Porém, a revogação substitutiva de actos de trâmite tem de se
sujeitar sempre, não só aos princípios constitucionais e legais que
enformam, ainda de que modo exterior, o bloco de legalidade que
tem de presidir a todos os concursos e a final a toda a actividade
administrativa.

Donde decorre que a revogação do acto de abertura do concurso
determinada no exercício de um poder discricionário será ilegítima:

— se o concurso tiver chegado à fase de publicação do despacho
de homologação da graduação final dos concorrentes, como se decidiu
nos Acs. desta subsecção de 24.10.96, no Proc. 39989 e decorre igual-
mente dos Ac. de 17.3.98, Proc. 42370; de 7.5.98, Proc. 41113; de
15.3.200, Proc. 35277 e de 9.5.2001, Proc. 40279;

— Quando a lei impunha a abertura de concurso num dado prazo,
para os funcionários em condições de se candidatarem;

— Se a revogação, mesmo de modo indirecto, introduzir desvios
da regra de igualdade de tratamento dos candidatos e imparcialidade
objectiva, ou outros princípios gerais e constitucionais que devam
aplicar-se.

Importa pois passar a analisar se a revogação substitutiva do aviso
de abertura do concurso, tal como foi operada pelo segundo aviso,
se conforma com a lei e os condicionalismos que acima se indicaram,
o que, como se disse, o recorrente contesta, porque no segundo acto,
teriam sido especificadas exigências particulares que não podiam fa-
zer-se sem conceder novo prazo para apresentação de candidaturas,
por assim se alterarem as condições do concurso e por desrespeitar
os princípios da isenção, imparcialidade e legalidade, depois de co-
nhecidos os concorrentes, os currículos e demais condições particulares
de cada um.

E tem inteira razão neste aspecto o recorrente, porque conhecidos
os concorrentes e aproveitado os que estavam admitidos bem como
os elementos que tinham apresentado para apreciação, sem reiniciar
o concurso desde o principio, foi alterado o número de vagas e in-
dicadas condicionantes que tornavam possível exclusivamente a no-
meação dos dois candidatos que a final foram nomeados, pois somente
eles tinham, naquele concurso interno condicionado, experiência em
cada uma das subáreas de oftalmologia para as quais passou a exigir-se
perfil e experiência.

Eram exclusivamente aqueles dois candidatos que tinha a possi-
bilidade de preencher o perfil que foi traçado, realidade perfeitamente
conhecida quando assim foram alteradas as exigências introduzidas
pelo acto modificativo das condições do concurso, pelo que temos
de concluir que o princípio da imparcialidade foi violado, tanto mais
que se aproveitaram as candidaturas e os currículos entregues e ad-
mitidos e se alteram as condições e o perfil exigido posteriormente.

O acto recorrido está, portanto, atingido por vícios de violação
de lei, pelo que deve ser anulado.

IV — Decisão.
Em conformidade com o exposto acordam em conceder provimento

ao recurso e anular o indeferimento tácito objecto deste recurso, com
as legais consequências.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Rosendo Dias José (com a de-
claração junta) — Joaquim Marques Borges — Rui Manuel Pinheiro
Moreira.
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Declaração de voto

Entendo que se deveria declarar a nulidade do acto recorrido, com
efeitos complementares diferentes da anulação.

Efectivamente, a partir do momento em que se alteraram as con-
dições de selecção e se traçou um perfil para cada uma das duas
vagas se tal modo que apenas a um concorrente em relação a cada
um dos dois lugares, passou a ter possibilidade de o vir a preencher,
deixou de haver realmente concurso, e todo o procedimento não pas-
sou de um simulacro.

Nem sequer se diga que havia quatro concorrentes para duas vagas,
porque quando se alterou o aviso era sabido que apenas dos dois
primeiros tinha experiência na subárea de glaucoma e o outro na
subárea de estrabismo e que os concorrentes depois classificados nos
terceiros e quarto lugares não tinham experiência em nenhuma da-
quelas subáreas da oftalmologia.

Nesta condições bem se compreende que realmente não existiu
concurso e pode dizer-se que, afinal, os candidatos foram escolhidos
por nomeação e não por concurso.

Prevendo este caso extremo o DL 498/88, de 30.12, no art.o 13.o
al. a) cominou expressamente com a nulidade o uso do concurso
interno condicionado quando o número de candidatos possíveis exis-
tentes no serviço não seja pelo menos igual ao dobro dos lugares
a preencher.

No caso seria necessário que houvesse pelo menos dois candidatos
com experiência na área de glaucoma e dois candidatos com expe-
riência na área de estrabismo e com resulta dos autos e do processo
administrativo gracioso, não era o caso.

Decidindo com base na aplicação da referida regra e no sentido
apontando podem ver-se os Ac. de 22.9.99 e de 16.5.2001, no
Proc. 32 953.

No caso sub judicio, o DL 73/90 de 6 de Março e a Portaria
n.o 114/91, de 7 de Fev., que regulam o concurso para chefe de serviço
da carreira médica hospitalar, não contém regra idêntica à do citado
artigo 13.o al. a) do DL 498/88, mas tal disposição é apenas a ex-
plicitação do corolário lógico e jurídico que decorre da exigência cons-
titucional e legal de concurso, e da absoluta preterição de forma
legal que foi o simulacro de concurso nas circunstâncias acima
referidas.

Efectivamente, a Constituição garante o acesso à função pública
em condições de igualdade e liberdade, em regra por via de con-
curso — artigo 47.o.

E, para o lugar de Chefe de Serviço o artigo 23.o do DL 73/90
impõe a realização de concurso de provas públicas.

O que no caso já foi praticado como concurso condicionado — em
que existia apenas um concorrente para cada vaga com o perfil exigido
e, portanto, com possibilidade de preencher os requisitos apontados
para cada um dos dois lugares - não observa minimamente as exi-
gências formais de um concurso, não passando de uma simulação
de concurso.

Esta violação grosseira de regras constitucionais relativas a uma
garantia equiparada a um direito fundamental e a absoluta postergação
da forma exigida (falta de verdadeiro procedimento de concurso) con-
substancia, certamente, violação clara do princípio da imparcialidade,
mas vai muito para além da violação de princípios constitucionais
e gerais que devem nortear a actividade administrativa, e assume
maior gravidade, pelo que é cominada com a nulidade numa tríplice
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perspectiva, como resulta expressamente do artigo 133.o n.o 1 — falta
de elementos essenciais — e n.o 2 alíneas d) e f) — ofensa do conteúdo
essencial de uma garantia equiparada a direito fundamental e carência
absoluta de forma legal.

Na verdade, no procedimento seguido fere as normas constitucio-
nais dos artigos 47.o, n.o 2 e 266.o n.o 2 que garantem o acesso à
função pública em condições de igualdade, liberdade, imparcialidade
e boa-fé, garantia com valor e protecção idênticas aos direitos fun-
damentais, gera um acto de homologação de lista de candidatos a
ficou a faltar o elemento essencial da efectiva selecção entre vários
concorrentes, pressuposto de todo o concurso, e carece em absoluto
da forma legal exigida, uma vez que apenas se criou a ilusão de
se terem observado as formalidade que no seu conjunto compõem
o concurso exigido pela lei como forma ”ad substanciam” (art.o 47.o
n.o 2 da Const. e 23.o n.o 1 do DL 73/90, de 6 de Março).

Nestes termos considero o vício que era invocado pelo recorrente
como determinado a nulidade do acto recorrido.

Rosendo Dias José.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Loteamento (DL 400/84, de 31.12) Processo simples e processo
ordinário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Estava sujeito a processo de loteamento simples aquele
em que o prédio a lotear confinava com arruamentos
públicos existentes (n.o 5 do art.o 4 do DL 400/84), ainda
que uma das condições impostas no acto de licenciamento
impusesse ao loteador a cobertura em macadame de
0,20m, de um caminho público em terra batida confinante
com 2 dos 25 lotes, sem, contudo, alterar a sua estrutura.

2 — Essa imposição não pode ser qualificada como remo-
delação para os efeitos do n.o 4. (forma de processo
ordinário).

Recurso no 36.371 em que é recorrente o Ministério Público e re-
corridas a Câmara Municipal de Mafra e outra. Foi relator o Exmo.
Cons. Dr. Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I
O Magistrado do Ministério Público junto do TAC de Lisboa re-

corre da decisão daquele Tribunal que julgou improcedente o recurso
contencioso que interpôs da deliberação da Câmara Municipal de
Mafra, de 7.7.87, que aprovou o loteamento, sob a forma de processo
simples, de um terreno denominado Casal da Póvoa de Cima, sito
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em Póvoa de Cima, Concelho de Mafra, a que correspondeu o alvará
de loteamento n.o 52/87.

Na sua alegação o recorrente defendeu a revogação da sentença,
tendo formulado as seguintes conclusões:

«1- O presente loteamento desenvolve-se ao longo da EM 620 já
alcatroada e da rua de ligação à Póvoa de Cima, em terra batida, e

2- Implica a pavimentação a «macadame» desta última, numa ex-
tensão de 0,20m, o que se traduz, para todos os efeitos, na sua
remodelação.

3- Por determinar a remodelação de um dos arruamentos no prédio
a lotear, competia-lhe a forma de processo ordinário, nos termos
do n.o 4 do art.o 3 do DL 400/84, de 31.12.

4- Devendo, consequentemente, estar sujeito a parecer prévio e
obrigatório da Administração Central, sob pena de nulidade, nos ter-
mos dos art.os 4 e 65 do referido diploma.

5- Tendo sido omitido «in casu» esse parecer, deveria ter sido
declarada a nulidade da deliberação impugnada.

6- Assim, não o fez a Mma Juiz «a quo», pelo que violou o citado
art.o 65 do DL 400/84».

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II
A apreciação do recurso jurisdicional comporta apenas a abordagem

de uma única questão e que ter a ver com a forma de processo
de loteamento utilizada no procedimento referenciado nos autos. En-
tendeu a autoridade recorrida que a forma adequada era a do processo
simples, enquanto o recorrente entende que seria o processo ordinário
aquele que caberia ao procedimento face às circunstâncias do caso.
Este diferente enquadramento processual tem como consequência
imediata a obrigatoriedade de submissão do procedimento a parecer
prévio obrigatório da Administração Central, sob pena de nulidade,
no caso do processo ordinário e à sua dispensa se o processo adequado
for o processo simples.

Não há qualquer discordância quanto à matéria de facto relevante
nem quanto ao regime jurídico aplicável, que é o do DL 400/84,
de 31.12:

O agravante radica a sua discordância, quanto ao decidido, na cir-
cunstância de a operação de loteamento obrigar à pavimentação em
macadame de 0,20m da rua de acesso à Póvoa de Cima, uma pequena
via que ladeia, por um dos lados (dois dos vinte e cinco lotes), o
prédio a lotear (alínea g) dos factos provados), o que, em seu entender,
obrigava à utilização do processo ordinário nos termos do n.o 4 do
art.o 3 do DL 400/84, por estar em causa a remodelação de uma
via pública.

Vejamos.
De acordo com o disposto no n.o 5 do art.o 3.o «A forma de processo

simples será seguida na divisão em lotes de um ou mais prédios quando
todos aqueles confinem com arruamentos públicos existentes, salvo o
disposto no artigo anterior», enquanto, nos termos do n.o 4 «A forma
de processo ordinário será seguida para as operações de loteamento
que, implicando a construção ou a remodelação de arruamentos públicos
... não dêem, contudo, lugar à alteração da rede viária pública existente
nu a alterações relevantes das infra-estruturas exteriores aos mesmos
prédios».

Importa sublinhar que os elementos que o loteador deve apresentar
em cada caso são substancialmente diferentes. Enquanto para o pro-
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cesso ordinário são os previstos no art.o 22, para o processo simples
são os mencionados no art.o 32. No que à rede viária diz respeito
há desde logo, uma diferença substancial. Assim, no processo simples
não é exigível qualquer referência às vias públicas por que nada é
necessário executar por parte do requerente a esse nível (conf as
diversas alíneas do n.o 1 do art.o 32). Já no processo ordinário deve
o interessado, por força da alínea a) do n.o 1 do art.o 22, indicar
«as soluções adoptadas para a rede viária».

No caso dos autos, o requerente do loteamento, a recorrida par-
ticular, nada apontou para as vias de comunicação terrestre, porquanto
todos os lotes previstos confinavam, com arruamentos públicos exis-
tentes o que respeitava a previsão do citado n.o 5, a do processo
simples. A aprovação e desenvolvimento do loteamento não implicava
nenhuma alteração das vias existentes, quer na perspectiva da cons-
trução de novos arruamentos quer na da remodelação dos existentes.
É certo que no acto de aprovação foram impostos alguns condicio-
nalismos, entre os quais a referida cobertura em macadame de 0,20m
de um dos arruamentos já existentes. Só que daí não decorre a trans-
formação do processo simples em processo ordinário. O loteamento
sempre seria aprovável, já que a sua realização não impunha uma
alteração substancial das vias construídas (por não determinar qual-
quer aumento acentuado do tráfego imposto pelo loteamento), quer
pela sua ampliação quer pela alteração das suas fundações estruturais,
aspectos que estão subjacentes à remodelação a que alude o n.o 4.

O que o acto recorrido determinou a este propósito foi apenas
o melhoramento de uma das vias públicas exteriores ao loteamento
(uma pequena via para a qual confrontavam somente dois dos vinte
e cinco lotes do loteamento), já existente, sem que daí resultasse
qualquer remodelação estrutural dessa via, susceptível de alterar a
forma utilizada no processo de loteamento que obrigasse à consulta
de entidades estranhas ao Município. Aliás, não se compreenderia
que a forma do processo fosse a simples se o loteamento tivesse
sido aprovado sem esse condicionalismo e já tivesse de ser a ordinária
se a Câmara impusesse a realização desse melhoramento determinado
essencialmente em proveito da comunidade.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do recorrente.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e em

confirmar a decisão recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Macedo
de Almeida — Pais Borges.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Pedido de viabilidade de construção. DL 166/70, de 15.4
(art.o 7, n.o 1).
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Doutrina que dimana da decisão:

O pedido de viabilidade de construção não está compreendido
na previsão do art.o 7, n.o 1, do DL 166/70, constituindo
acto opinativo o despacho de um vereador sobre tal
pretensão.

Recurso no 36.809. Recorrentes: Legispredial - Sociedade de Gestão
Imobiliária, Lda e outra; Recorrido: Vereador do Pelouro de Ur-
banização e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal do Porto;
Relator: o Exm.o Cons.o Dr. Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I
Legispredial - Sociedade de Gestão Imobiliária, Lda e Judi-Serviços

-Sociedade de Prestação de Serviços e Secretariado, Lda, melhor iden-
tificadas nos autos, recorrem da decisão do TAC do Porto que rejeitou
o recurso contencioso interposto do despacho do Vereador do Pelouro
de Urbanização e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal do Porto
que revogou o deferimento do requerimento n.o 7172, ocorrido em
28.5.90, e que lhe foi notificado em 16.11.90, respeitante ao pedido
de viabilidade de construção de um posto de abastecimento de com-
bustíveis num prédio situado na Avenida da Boavista.

Na sua alegação os recorrentes apresentaram as seguintes con-
clusões:

1- A recorrente, Legispredial, apresentou à Câmara Municipal do
Porto um pedido de informação de viabilidade de construção de um
pequeno posto de venda de combustíveis com os elementos necessários
ao perfeito entendimento da natureza da pretensão formulada, como
entenderam os serviços técnicos municipais e o autor do despacho
de deferimento do mesmo pedido;

2- Sendo de notar que a Câmara Municipal do Porto não enviou
ao Tribunal «a quo» o processo administrativo onde foi emitido o
mesmo despacho;

3- Os postos de venda para veículos automóveis são construções
simples, que não levantam problemas de volumetria ou urbanísticos
relevantes, dada a sua conhecida uniformidade e implantação;

4- Tanto assim que os serviços municipais emitiram pareceres fa-
voráveis à declaração de viabilidade, tendo o Vereador recorrido ho-
mologado esses pareceres e despachado favoravelmente o pedido,
em 28.5.90;

5- Acto esse constitutivo de direitos, por ter sido proferido no
desempeno de atribuições legais da autarquia e no uso de poderes
legais;

6- Pelo que a sua revogação pelo acto recorrido foi ilegal;
7- De facto, o pedido de informação de viabilidade de construção

apresentado pelo recorrente à Câmara recorrida enquadra-se per-
feitamente na norma do art.o 7, n.o 1, do DL 166/70, por se tratar
de um pedido de localização em local identificado em planta que
instruiu o mesmo pedido;

8- A invocação do regime jurídico dos loteamentos urbanos - DL
400/84 - e do actual regime das obras particulares - o DL 445/91
não é relevante, porque ao pedido admitido no art.o 7, n.o 1, do
DL 166/70, corresponde, hoje, o regime do pedido de informação
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prévia dos art.o s 10 a 12 do DL 445/91, que tem, se concedida a
informação a mesma natureza constitutiva que tinha o primeiro, se-
gundo a doutrina sancionada por esse colendo Tribunal;

9- A douta sentença recorrida violou por erro de interpretação
e aplicação o art.o 7, n.o 1, do DL 166/70, de 15.4, e o art.o 77 do
DL n.o 100/84, de 29.3;

10- Devendo, por isso, ser revogada, e consequentemente, anulado
o acto revogatório do Vereador do Pelouro de Urbanização e Rea-
bilitação Urbana Recorrido.

O Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
da confirmação da decisão recorrida, por não padecer das ilegalidades
que lhe são apontadas.

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.
II

O objecto do recurso contencioso é um acto revogatório de um
pedido de viabilidade de construção. A natureza jurídica deste acto
é a mesma do acto revogado. Se aquele for constitutivo de direitos,
este sê-lo-á igualmente. Tudo se passa, ainda, no domínio do DL
166/70, de 15.4.

Vejamos, antes de mais, o teor do pedido, apresentado pela re-
corrente interessada. O requerimento, junto a fls. 7, dirigido ao Pre-
sidente da Câmara, termina assim: «pretendendo instalar um pequeno
posto de venda de combustíveis, solicita a V.Exa que se digne in-
formá-lo da respectiva viabilidade». Não é referido nenhum regime
jurídico nem identificada qualquer norma que pudesse servir-lhe de
suporte. Este pedido foi inicialmente deferido e posteriormente o
deferimento foi revogado, sendo este o acto de que se recorreu.

No quadro legal então em vigor a jurisprudência deste Tribunal
era uniforme, fazendo uma distinção essencial. Se o pedido se fundava
no art.o 7, n.o 1, do. DL 166/70, o acto que o deferisse era um acto
administrativo lesivo, por ser constitutivo de direitos para o seu des-
tinatário. Nos outros casos seria um acto meramente opinativo não
constitutivo (conf. acórdãos deste STA de 1.2.73, 24.7.86, 6.6.89 e
17.10.91 nos recursos 8739, 21535, 26958 e 28409, respectivamente).
No primeiro caso, a sua revogação estava sujeita ao condicionalismo
legal, enquanto no segundo a revogação era livre.

De acordo com o citado art.o 7 «Quando a localização dos edifícios
dependa de autorização pode o interessado solicitá-la à Câmara Mu-
nicipal ou, por intermédio desta, à entidade competente para a conceder,
antes de elaborado o referido projecto, instruindo o pedido com os ele-
mentos necessários».

O enquadramento do pedido há-de resultar do próprio teor literal
do requerimento, quer porque se faz alusão expressa a esse preceito,
quer porque se utilizam as exactas palavras ali mencionadas, quer,
finalmente, porque se explicita o regime jurídico que impõe a obri-
gatoriedade da autorização prévia a que alude esse preceito.

Como se viu nada disso acontece com o requerimento da recorrente.
Bem pelo contrário. As palavras utilizadas apontam justamente no
sentido oposto. Aquilo que se pede é uma informação sobre a via-
bilidade de construção de um posto de abastecimento de combustíveis.
Não se fala em pedido de autorização de localização e nada se diz
quanto ao seu enquadramento no referido art.o 7 nem quanto à ne-
cessidade legal de um pedido prévio de autorização de localização.

Como se assinala no acórdão de 1.2.73 supra.
«Igualmente se não pode ver no aludido requerimento um pedido

de autorização de localização, nos termos do art.o 7 do Decreto-Lei
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n.o 166/77, para o qual, portanto, fosse dispensável a apresentação
de projecto.

E isto pela simples razão de não revelarem os autos qualquer fun-
damento que justificasse, no caso, a exigência de autorização prevista
no citado preceito, a qual, aliás, não é referida, directa ou indirec-
tamente, no requerimento em causa».

E mais adiante.
«Nestas condições a deliberação impugnada não constitui acto de-

finitivo e executório, mas mero acto opinativo, sobre a viabilidade
da pretensão manifestada pelo recorrente ...

Ora, não constituindo a deliberação recorrida acto definitivo e exe-
cutório, não é susceptível de impugnação contenciosa, nos termos
do art.o 815 do Código Administrativo».

Também aqui, no caso dos autos, o acto que deferiu a viabilidade,
e o que a revogou, são simples actos opinativos, não constitutivos
de direitos, não sendo passíveis de impugnação contenciosa.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação das recor-
rentes.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e em
confirmar a decisão recorrida.

Custas a cargo das recorrentes, fixando-se a Taxa de Justiça e a
Procuradoria em, respectivamente, 60.000$00 e 30.000$00.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Macedo
de Almeida — Pais Borges.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Laboração de pedreira sem licença. Suspensão da lavra
(art.o 51, n.o 3 do DL 89/90, de 16.3).

Assunto:

De acordo com o disposto no art.o 51, n.o 3, do DL 89/90,
a Direcção-Geral da Indústria pode ordenar a suspensão
da lavra por razões de segurança se a exploração da pedreira
não estiver devidamente licenciada. Nos termos do mesmo
preceito, a obtenção da licença será a medida adequada
para a suspensão poder ser levantada.

Recurso no 37.475. Recorrente: Brital - Britas, Mármores, Construção
Civil e Obras Públicas, Lda; Recorrido: Director Regional da In-
dústria e Energia do Algarve; Relator: o Exm.o Cons.o Dr. Rui
Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I
Britai - Britas, Mármores, Construção Civil e Obras Públicas, Lda.,

melhor identificada nos autos, vem interpor recurso contencioso do
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Despacho do Secretário de Estado da Indústria de 7.2.95 que indeferiu
o recurso hierárquico interposto do acto do Director Regional da
Indústria e Energia do Algarve, que lhe foi notificado pelo oficio
n.o 253 de 10.1.95 e que lhe impunha a suspensão imediata da lavra
da sua pedreira sita em Tavira.

Alegou que o despacho padecia de vício de violação de lei, uma
vez que, nos termos do art.o 51, n.o 1, do DL 89/90, de 16.3, a suspensão
da actividade só podia ser ordenada se a segurança na lavra da pedreira
estivesse em causa, o que não acontecia, e de vício de falta de fun-
damentação pelo facto de não terem sido indicadas à recorrente as
medidas necessárias à reposição das condições de segurança que a
adopção de uma medida daquela natureza sempre imporia.

Respondeu a autoridade recorrida sustentando que o acto não pa-
decia dos vícios que lhe vinham imputados porquanto ali se referia
claramente as razões por que se determinava a suspensão de actividade
- ter a recorrente avançado na profundidade das escavações para
lá dos 10 metros que lhe estavam licenciados - e o procedimento
que era necessário levar a cabo para terminar com ela, a obtenção
da necessária licença.

A recorrente apresentou a sua alegação, extraindo-se das respectivas
conclusões, essencialmente, as seguintes questões:

1- O despacho recorrido viola o disposto no art.o 51 do DL 89/90:
por não se terem invocado razões de segurança, a única situação

que podia permitir a suspensão da lavra na pedreira;
por se ter invocado uma razão - a profundidade da exploração

ter ultrapassado os 10 metros - que nada tem a ver com razões dessa
natureza;

por se não ter tido em consideração uma reclamação apresentada
anteriormente e referida na informação que serviu de suporte ao
acto recorrido.

2- Vício de forma, uma vez que não foram indicadas as regras
de segurança infringidas, nem tão-pouco as medidas adequadas para
as suprir.

No seu extenso parecer final o Magistrado do Ministério Público
pronunciou-se pelo improvimento do recurso, por entender que não
ocorria nenhum dos vícios assacados ao acto recorrido. Não se ve-
rificava o vicio de violação de lei, pois estando confessado pela re-
corrente que a profundidade da lavra ultrapassava os 10 metros a
pedreira não podia continuar a exploração por falta do título legal.
Não padecia de vício de forma, porquanto o acto recorrido e o parecer
que o apoia referem claramente que era a falta de licença adequada
que determinava a suspensão dos trabalhos.

O Processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.
II

Dos elementos constantes dos autos resultam provados os seguintes
factos, com interesse para a discussão da causa:

A) A recorrente explora a denominada mina «Cerro do Meio»,
com o n.o 5307, licenciada pela Câmara Municipal de Tavira, ao abrigo
do art.o 18, n.o 2, alínea a) do DL 89/90;

B) Em 21.5.91 a recorrente requereu à DRIEA a alteração do
regime de licenciamento, nos termos do art.o 24 do mesmo diploma
legal;

C) Com a data de 10.1.95, foi-lhe enviado pelo DRIEA o ofício
de notificação com o seguinte teor:

Suspensão da Lavra - Pedreira n.o 5307 Cerro do Meio ST.o Estêvão
Tavira
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Por deter uma licença da Câmara Municipal de Tavira no âmbito
da alínea a) do n.o 2 do art.o 18 do DL 89/90, de 16.3, para a exploração
da pedreira referenciada em epígrafe e ter excedido um dos limites -
«profundidade de escavações» -notifica-se V. Ex.a, nos termos do art.o 51
do mesmo DL, para suspender, de imediato, a lavra na referida pedreira
até à obtenção da necessária licença de estabelecimento.

D) Desse acto foi interposto recurso hierárquico que viria a ser
indeferido pelo despacho recorrido («Concordo pelo que indefiro o
recurso»), com base nos elementos constantes da informação
n.o 16/AJ/DSIQI da DRIEA de 3.2.95, junta no PA;

E) A recorrente ultrapassou os termos da licença concedida, pelo
menos no que respeita ao número de trabalhadores e à profundidade
das escavações (15 trabalhadores e 10 metros de profundidade) como
resulta da resposta da autoridade recorrida e do acórdão proferido
no pedido de suspensão de eficácia.

III
A recorrente não impugnou nenhum dos factos referidos pela au-

toridade recorrida na sua resposta. A sua alegação é a cópia fiel
da petição de recurso, embora em alguns pontos com diferente con-
figuração gráfica, a que foram acrescentadas as conclusões.

De acordo com o disposto no art.o 18, n.o 1, do DL 89/90, de
16.3, a licença de estabelecimento de exploração de pedreiras será
concedida pelas Câmaras Municipais ou pela Direcção Geral da In-
dústria conforme se respeitem ou não os limites fixados na alínea
a) do n.o 2. No que ao caso dos autos interessa, o que está em causa
é o limite de profundidade de escavação ali fixado em 10 metros
(ponto III). Está assente que esta profundidade fora já ultrapassada,
constituindo esse facto um dos pressupostos do acto recorrido.

Por força do preceituado no art.o 24, n.o 1, quando o explorador
da pedreira pretender ultrapassar qualquer dos limites previstos na
supra citada alínea a) deverá obter a necessária licença junto da Di-
recção Geral. Resulta desta norma que o pedido do novo licencia-
mento deve ser prévio em relação à ultrapassagem de um daqueles
requisitos, pois caso contrário a manutenção da laboração seria ilegal
por falta de licenciamento. Não obstante a ter pedido já em 1991,
no momento da prática do acto a recorrente ainda a não tinha logrado
obter.

Não possuindo licença para explorar abaixo dos 10 metros a re-
corrente não podia manter a lavra na pedreira, como concluiu o des-
pacho recorrido.

Segundo o n.o 3 do art.o 51 do DL 89/90,
«A Direcção-Geral poderá, sempre que tal se justifique por razões

de segurança e sem prejuízo da aplicação das correspondentes sanções,
impor a suspensão da lavra até que sejam cumpridas as medidas ne-
cessárias à reposição das condições de segurança exigíveis».

Contrariamente ao pretendido pela recorrente este n.o 3 não está
necessariamente dependente dos números anteriores. A Direcção-
-Geral pode, independentemente da situação prevista no n.o 1, ordenar
a suspensão da actividade desde que ocorram as circunstâncias ali
previstas. E no caso ocorriam claramente. Na exploração de um es-
tabelecimento industrial nada afecta mais a segurança do que a la-
boração sem licenciamento, à revelia, por isso, de todas as entidades
que velam pelas diversas vertentes que estão presentes nessa explo-
ração. No caso das pedreiras, é conveniente sublinhá-lo, utilizam-se
maquinismos potentes e agressões ambientais muitas vezes irrever-
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síveis, potencialmente perigosos não só para os próprios trabalhadores
como para as populações vizinhas.

Por outro lado, o despacho também determinou as medidas ne-
cessárias que a recorrente deveria cumprir para poder prosseguir a
laboração: a obtenção da necessária licença.

Neste contexto afigura-se inteiramente irrelevante a existência de
um despacho anterior a ordenar a suspensão da actividade e de uma
reclamação dele interposta ainda não decidida.

O acto recorrido não padece, assim, do vício de violação de lei
que lhe vem apontado.

Como também não padece do vício de forma.
Na verdade, os termos do acto impugnado apontam o sentido da

decisão, a sua razão de ser e o modo de a ultrapassar. A suspensão
da lavra resultou da falta de licença para a exploração a uma pro-
fundidade superior aos 10 metros que a recorrente estava a desen-
volver, sendo que o licenciamento nessas condições permitir-lhe-ia
prosseguir de imediato a actividade. Mostra-se insubsistente a alegação
de que a autoridade recorrida não apontou as razões da suspensão
nem tão-pouco às medidas adequadas para a ultrapassar.

Improcedem, assim, as conclusões da alegação da recorrente.
Nestes termos, acordam em negar provimento do recurso.
Custam a cargo da recorrente, fixando a Taxa de Justiça e a Pro-

curadoria em, respectivamente, 60.000$00 e 30.000$00.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Rui Botelho (relator) — Macedo
de Almeida — Pais Borges.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Indeferimento tácito. Dever de decisão. Acto lesivo. Ampliação
do objecto do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A norma do artigo 9.o, n.o 1, do Código do Procedimento
Administrativo, estabelece, como princípio geral do pro-
cedimento administrativo, o dever de decisão de petição
apresentada, pelos particulares, aos órgãos administra-
tivos.

2 — A excepção a tal princípio de decisão, nos termos do
n.o 2 daquele artigo, na redacção original, verifica-se
quando, sobre o mesmo pedido, o órgão administrativo
competente tenha praticado, há menos de dois anos, um
acto administrativo.

3 — Tendo sido proferido, em 22.09.88, acto expresso de in-
deferimento de determinada pretensão, existia dever legal
de decidir pretensão idêntica, formulada em 14.07.94.

4 — A falta de decisão, no prazo para a sua emissão, desta
pretensão, permitiu ao interessado presumir o respectivo
indeferimento, para efeito do exercício do competente
meio legal de impugnação.
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5 — A formação de caso decidido ou resolvido, relativamente
ao acto expresso referido em 3., não afasta a legalidade
da impugnação contenciosa do indeferimento tácito da
segunda das referidas pretensões.

6 — Deve indeferir-se, por falta de base legal, o pedido de
ampliação do objecto deste recurso contencioso, para nele
se incluir aquele acto expresso.

Recurso n.o 38.836. Recorrente: Celso Valentim Magalhães da Silva;
Recorrida: Ministra da Educação; Relator: o Exm.o Cons.o Dr. Adé-
rito Santos.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo, do Supremo
Tribunal Administrativo:

Celso Valentim Magalhães da Silva, professor do quadro de no-
meação definitiva do 7.o Grupo da Escola Preparatória de Leça da
Palmeira, veio interpor recurso contencioso do presumido indeferi-
mento, que imputa à Ministra da Educação, do recurso hierárquico,
de 14.07.94, da lista definitiva de graduação e colocação, relativa à
1.a parte do concurso de professores dos 2.o e 3.o Ciclos do Ensino
Básico e Secundário para o ano lectivo de 1994/95 e do despacho,
de 19.05.94, do Director Adjunto do Departamento de Gestão dos
Recursos Humanos do Ministério da Educação, que indeferiu, por
sua vez, a reclamação apresentada pelo ora recorrente da lista pro-
visória de graduação, na qual formulara a pretensão de que lhe fosse
contado o tempo de serviço, para efeito do concurso, desde 1 de
Setembro de 1988.

O recorrente baseara esta pretensão no entendimento, que de-
fendeu, de novo, no recurso hierárquico, cujo presumido indeferi-
mento constitui o objecto do presente recurso jurisdicional, de que
tinha o direito a realizar a respectiva profissionalização em exercício
no ano lectivo de 1988/89.

Na resposta ao recurso, o Secretário de Estado da Administração
Educativa, para além de sustentar a respectiva improcedência, co-
meçou por defender a rejeição do recurso contencioso, nos seguintes
termos:

1.o

O professor Celso Valentim Martins Magalhães da Silva vem in-
terpor recurso contencioso do alegado indeferimento tácito do seu
recurso hierárquico de 14.07.94, dirigido a Sua Excelência a então
Senhora Ministra da Educação.

2.o

O ora recorrente desde o ano lectivo de 1988/89 que vem siste-
maticamente reclamando e recorrendo hierarquicamente com os mes-
mos fundamentos agora apresentados a esse Venerando tribunal.

Ora,

3.o

As reclamações das listas de graduação dos professores dos ensinos
preparatório e secundário foram sempre indeferidas.

Também,
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4.o

Logo em 22 de Setembro de 1988, Sua Excelência o então Senhor
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Educação negou pro-
vimento ao recurso hierárquico interposto pelo docente em 29 de
Agosto do mesmo ano, p̀or não existir disposição legal permissiva
e a selecção para a profissionalização em serviço ser feita de acordo
com o disposto no art. 2.o do Decreto-Lei n.o 287/88 de 19 de Agosto
(docs. 1, 2, e 3).

Contudo,

5.o

O docente não recorreu contenciosamente desse acto expresso de
indeferimento, deixando que ele se consolidasse na ordem jurídica.

Deste modo,

6.o

Verificam-se as circunstâncias previstas no § 4.o do art. 57.o do
R. S. T. A., uma vez que, não se tratando de uma renovação de
acto administrativo, o ora recorrente interpõe o presente recurso con-
tencioso com fundamentos e razões de facto e direito que já originaram
o indeferimento expresso do seu recurso hierárquico necessário, por
despacho de 22/09/88 de S. Exa o então Senhor Secretário de Estado
(cfr. doc. n.o 2).

7.o

Trata-se, pois, na verdade de uma acto já consolidado na ordem
jurídica, desde 1989, determinando o seus efeitos definitivamente,
e que, ilegalmente, o recorrente vem agora pôr em causa, a pretexto
de um novo concurso, decorridos sete anos sobre a consolidação na
ordem jurídica de todos os seus efeitos.

Em consequência,

8.o

Não é legítimo que, pela circunstância de todos os anos haver con-
cursos para a colocação de professores, e, consequentemente, res-
pectivos actos administrativos homologatórios, permitir-se a impug-
nação, por esta via, de um acto já consolidado e que nada tem a
ver, nem de facto nem de direito, com o acto de colocação de pro-
fessores praticado no ano lectivo de 1994/95, de que ora se recorre.

9.o

No entanto, como já ficou dito, continuou, até ao presente, a re-
clamar das listas de graduação dos sucessivos concurso anuais e a
recorrer hierarquicamente, com idêntico pedido e idênticos funda-
mentos, embora só tenha interposto agora recurso contencioso (docs.
n.o 4 a 15).

[ . . . ]

Notificado para, querendo, responder à questão prévia suscitada
pela entidade recorrida, o recorrente, alegando ter tomado conhe-
cimento da existência do despacho, de 22.09.88, do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Educação, pela resposta daquela en-
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tidade, veio apresentar, vd. fl. 33 a 35, dos autos, o que denominou
de articulado superveniente, «a fim de ampliar o objecto do presente
recurso contencioso de anulação ao acto de indeferimento expresso
a que se reporta o art. 4.o da resposta da entidade recorrida a fl. ...
dos autos, nos termos previstos nos arts. 1.o, 38.o e 51.o da LPTA
e 506.o do CPC».

Após o que articulou, em aditamento à petição de recurso, im-
pugnação desse despacho de 22.09.88, imputando a este último os
vícios que, nessa petição, imputara ao indeferimento tácito que cons-
titui o objecto inicial do recurso.

Foram, depois, os autos com vista ao Ministério Público, que emitiu
o seguinte parecer:

A nosso ver, no requerimento sobre que se terá formado o in-
deferimento tácito impugnado foi formulada pretensão idêntica, com
fundamentos idênticos, àquela que havia sido formulada no reque-
rimento sobre o qual foi proferido o acto expresso do Senhor Se-
cretário de Estado Adjunto do Ministro da Educação de 88.09.22
- cfr. fl. 15 deste processo e docs. n.o 3 e 2 do processo instrutor.

Este último consolidou-se na ordem jurídica, por não ter sido ob-
jecto de impugnação.

Entre o referido acto expresso e a apresentação do segundo pedido
decorreram mais de dois anos.

Em nosso entender, embora se tenha formado indeferimento tácito
sobre a pretensão formulada em segundo lugar, em face do dever
de decisão estabelecido no art. 9.o, n.o 2 do CPA, o mesmo não
é lesivo dos interesses do recorrente, pois a situação jurídica deste
já havia sido definida na ordem jurídica pelo referido acto expresso
- vd., neste último sentido, os acs. da Secção de 95.09.28. rec. n.o 37 209,
de 95.12.07, rec. n.o 37 156, de 95.11.09, rec. n.o 38 060 e de 95.11.30,
rec. n.o 37 126.

Assim, não sendo lesivo, consequentemente, não sendo recorrível
o indeferimento tácito que vem impugnado, deverá o recurso ser re-
jeitado, por manifesta ilegalidade da sua interposição - art. 57, § 4.o,
do RSTA.

No tocante ao pedido de ampliação do objecto do recurso, for-
mulado a fls. 33, 34 e 35, deverá a nosso ver ser indeferido, por
carecer de base legal, sendo que as disposições invocadas não são
aplicáveis “in casu”.

Sem vistos, vêm os autos à conferência.
É a seguinte a matéria de facto relevante, para a decisão das re-

ferenciadas questões prévias:
A- Em 29 de Agosto de 1988, o ora recorrente, professor provisório

de Trabalhos Manuais na Escola Preparatória de Anadia e aí colocado
como professor do quadro com nomeação provisória em resultado
da la parte do concurso previsto no DL n.o 18/88, de 21 de Janeiro,
dirigiu ao Ministro da Educação recurso hierárquico, reproduzido
no Doc. 3, do processo instrutor apenso aos presentes autos e cujo
teor aqui se dá por integralmente reproduzido, no qual conclui:

Nestes termos, requer a V. Exa que se digne dar provimento aos
presente recurso hierárquico mandando rever as situações de injustiça
e de discriminação supra mencionadas, suprindo as referidas incons-
titucionalidades materiais, de modo a que o exponente possa ter acesso
à nomeação definitiva, já no próximo ano lectivo (1988/89), em igual-
dade de circunstâncias com os docentes dos demais Grupos ou Es-
pecialidades, não seja ultrapassado por outros docentes menos gra-
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duados dentro do mesmo Grupo (Trabalhos Manuais) em futuros
concursos a que se refere o DL 18/88 e a não persistirem os danos
referidos nos n.o 5 e 12.

B- Sobre esse requerimento foi elaborada, em 19.09.88, na Direcção
de Serviço de Colocação de Pessoal, da Direcção Geral de Pessoal
do Ministério da Educação, a seguinte informação:

1. Trata-se dum candidato que foi colocado na 1a parte do concurso
na Escola Preparatória de Anadia, que interpõe recurso por considerar
que foi criada uma situação de injustiça e discriminação de ordem
económica por os candidatos com menor graduação terem tido a
“sorte” de obter a profissionalização noutros distritos, pelo que solicita
a revisão destas situações de modo a que possa ter acesso à pro-
fissionalização em serviço no presente ano lectivo.

2. Parece de negar provimento ao recurso, por não existir apoio
legal permissivo, comunicando ao recorrente que a selecção foi feita
de acordo com o art. 2.o do DL n.o 287/88, de 19 de Agosto.

C- Essa informação veio a merecer, do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Educação, em 22.09.88, o seguinte despacho (vd.
Doc. 2, do processo instrutor):

Concordo.
Nego provimento ao recurso.
88/9/22.
D- Em 22.09.88, a Direcção Geral da Administração Escolar enviou

ao ora recorrente, com conhecimento à Escola Preparatória de Anadia,
onde o mesmo prestava serviço, ofício com o seguinte teor (vd. Doc. 1,
do processo instrutor):

Em cumprimento do despacho de 88/9/22, de Sua Excelência o
Secretário de Estado Adjunto do Ministro, informa-se V. Exa que
foi negado provimento ao recurso que interpôs, em 29 de Agosto
último, por não existir disposição legal permissiva e a selecção para
a profissionalização em serviço ser feita de acordo com o disposto
no art. 2.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto.

E- Em 10 de Março de 1989, o ora recorrente apresentou can-
didatura ao concurso para professores dos ensinos preparatório e se-
cundário, a qualidade de professor do quadro com nomeação provisória
que obteve colocação na primeira parte do concurso (vd. Doc. 5, do
processo instrutor).

F- Em 29 de Maio de 1989, o ora recorrente dirigiu ao Director
Geral da Administração e Pessoal requerimento (vd. Doc. 9, do pro-
cesso instrutor) em que solicitava fotocópia autenticada ou certidão
das listas de formandos do Grupo 07 admitidos a nível nacional à
profissionalização em exercício no ano lectivo de 1988/89, bem como
da lista de professores desse mesmo Grupo que, a nível nacional be-
neficiaram do disposto nos arts. 17.o, n.o 1, 19.o, n..o 3 e 24.o, n.o2,
do DL 18,188, de 21 de Janeiro (. . .), a fim de permitir o uso de
meios administrativos e/ou contenciosos pelo ora requerente, já que exis-
tem legítimos receios para crer que foi injustificadamente discriminado
no seu direito à profissionalização, progressão na carreira, remuneração
e colocação como tal.

G- Em 16 de Fevereiro de 1994, o ora recorrente apresentou can-
didatura ao Concurso de Professores do Ensino Básico e Secundário,
na qualidade de professor do quadro com nomeação definitiva, pro-
fissionalizado, tendo sido graduado em 476.o lugar, na correspondente
lista provisória (Doc. n.o 10 e 11, do processo instrutor).

H- Em 20 de Abril de 1994, dirigiu ao Ministério da Educação
reclamação dessa graduação provisória, a qual mereceu, em 10.05.94,
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a seguinte Informação dos Serviços da Direcção Geral da Adminis-
tração Escolar (Doc. n.o 12, do processo instrutor):

Nada há a alterar.
Pesem embora os motivos invocados, a profissionalização e seus

efeitos, só podem ser considerados a partir do dia 1 de Setembro
do ano civil em que foi concluída.

I- Esta informação mereceu, na mesma data (19.05.94), o despacho
de “Concordo”, do Director Adjunto do Departamento de Gestão
de Recursos Educativos (Doc. n.o 12, do processo instrutor).

J- No Diário da República n.o 135, de 14.06.94-II Série, foi publicado
Áviso de publicação da lista de colocações, respeitante ao concurso
referido em G, homologada por despacho de 01.06.94, do Secretário
de Estado dos Recursos Educativos (Doc. n.o 13, do processo
instrutor).

L- Em 15 de Julho de 1994 deu entrada no Gabinete do Ministro
da Educação, dirigido a esta entidade, requerimento datado de
14.07.94, no qual o ora recorrente Celso Valentim Martins Magalhães
da Silva, interpôs:

«recurso hierárquico necessário das listas definitivas de graduação
e de colocação de Professores dos 2.o e 3.o Ciclo do Ensino Básico
e do Ensino Secundário e do acto de indeferimento da sua reclamação
proferido pela Ex.ma Directora Geral da Administração Escolar, com
os fundamentos seguintes:

1- Ao ora reclamante podia e devia ser concedida a oportunidade
de realizar a profissionalização em exercício no ano lectivo de 1988/89.

(. . .)
8- Assim sendo, e porque não é licito à Administração (vd. arts

266.o e 271.o da C.R.P.) aplicar normas que violem princípios fun-
damentais ou normas constantes de Lei com valor reforçado, “in casu”,
a norma constante do art. 61.o da L.B.S.E., tem o exponente direito
a recuperar, nomeadamente para efeitos de concurso, todo o tempo
de serviço que teria como professor profissionalizado caso esse Mi-
nistério lhe tivesse concedido a oportunidade como devia de realizar
a profissionalização em exercício no ano lectivo de 1988/89.

9- Por outro lado, é discriminatório posicionar na mesma prioridade
que a do signatário, ou seja, a primeira prioridade, quer os colegas
habilitados com os novos curso de Formação de Professores de Tra-
balhos Manuais das E.S.E. (V., p. ex., o candidato com o n.o de
ordem 84), quer os colegas que não ocupam ainda vaga no quadro
(V., p. ex., o candidato com o n.o de ordem 238), porquanto,

10 - O tempo e serviço e experiência profissional obtida regular
e legalmente antes da realização da profissionalização em serviço pelos
docentes na situação do exponente não possuem actualmente qualquer
relevância para efeitos do concurso em causa (sem prejuízo do exposto
supra no n.o 8) a não ser como critério de desempate, o que não
é justo nem aceitável!

11- E os colegas que não ocupam ainda vaga no quadro são al-
tamente beneficiados em virtude de poderem obter a sua mobilidade
à revelia das regras próprias da Lei Geral que pressupõe a ocupação
de um lugar do quadro.

Nesta conformidade,
REQUER
a V.a Exa se digne mandar rectificar a graduação profissional do

reclamante em conformidade com o exposto, supra, no n.o 8, e po-
sicionar em prioridade e/ou ordem decrescente os docentes a que
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se reportam supra os n.o 9 a 11 e mandar colocar o ora recorrente
na Escola a que tem direito.

M- Esse requerimento foi enviado ao Departamento de Gestão
dos Recursos Educativos, cuja Directora Geral, por despacho de
25.04.94, concordou com a informação aí prestada, no sentido do
indeferimento do recurso hierárquico (Doc. n.o 14, do processo
instrutor).

N- Este recurso hierárquico não chegou a ser objecto de apreciação
e decisão, por parte do Ministro da Educação, a quem foi dirigido.

Perante esta factualidade, importa reconhecer, desde logo, que,
diversamente do que sustenta a entidade recorrida, não são de todo
coincidentes as razões de facto e de direito que o recorrente invocou,
no recurso hierárquico que interpôs em 19 de Agosto de 1988 e ao
qual foi negado provimento, em 22.09.88, pelo Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Educação e aquelas em fundou o reque-
rimento (de 14.07.94), cujo presumido indeferimento constitui o ob-
jecto do presente recurso contencioso.

Naquele, o recorrente apenas pedia que lhe fosse reconhecido o
direito à profissionalização em exercício no ano lectivo seguinte
(1988/89). Neste último, para além da pretensão de que lhe fosse
contado o respectivo tempo de serviço como se tivesse efectuado
a profissionalização nesse ano lectivo, o recorrente pediu que fosse
alterada a respectiva graduação no concurso com fundamento, ainda,
em que devia ser colocado antes dos professores habilitados com
os novos Cursos de Formação de Professores de Trabalhos Manuais
das E.S.E. e dos professores sem vaga no quadro e pertencentes apenas
ao Quadro de Zona Pedagógica.

E, mesmo que fosse de considerar, como pretende a entidade re-
corrida, que o recorrente, com o requerimento de 14.07.94, se limitou
a renovar a pretensão indeferida pelo indicado despacho, de 22.09.88,
do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Educação, tal não
obstaria a que se concluísse pela legalidade do recurso contencioso
a que respeitam os presentes autos, face ao silêncio daquela entidade
e ao respectivo dever de decisão, nos termos dos arts. 109/1 e 9 do
Código do Procedimento Administrativo.

Dispunha esta última norma, na redacção original, aplicável ao
caso concreto em apreço:

Artigo 9.o

Princípio da decisão

1. Os órgãos administrativos têm, nos termos regulados neste Có-
digo, o dever de se pronunciar sobre todos os assuntos da sua com-
petência que lhes sejam apresentados pelos particulares, e nomea-
damente:

a) Sobre assuntos que lhes disserem directamente respeito;
b) Sobre quaisquer petições, representações, reclamações ou quei-

xas formuladas em defesa da Constituição, das leis ou do interesse
geral.

2. Não existe o dever legal de decisão quando o órgão competente
tenha praticado, há menos de dois anos, um acto administrativo sobre
o mesmo pedido formulado pelo mesmo particular com os mesmos
fundamentos.

«Esta norma - como bem se decidiu no acórdão de 14.01.97
(R.o 39289) - contém uma regra, no seu n.o 1, e uma excepção, no
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seu n.o 2. A regra consiste no dever de pronúncia sobre quaisquer
pretensões formuladas pelos particulares, seja no exercício do direito
de petição, seja no exercício do direito de participação popular. A
excepção opera apenas quando subsistir, na ordem jurídica, há menos
de dois anos, uma decisão expressa sobre a mesma pretensão, apre-
sentada pelo mesmo particular com os mesmos fundamentos.

Decorre deste critério legal que a renovação de um pedido, para
além daquele prazo de dois anos, fica abrangido pelo regime geral
constante do n.o 1. Não há, pois, nenhuma razão para estabelecer
qualquer diferenciação, no que respeita à obrigação de decidir por
parte da Administração, entre um pedido originário e a reedição de
um pedido anterior sobre cuja decisão expressa tenha já decorrido
o prazo de dois anos».

Assim, ainda que fosse de aceitar o entendimento defendido pela
entidade recorrida, quanto à identidade dos pedidos formulados pelo
ora recorrente, teríamos que o segundo teria sito formulado mais
de dois anos após a decisão do primeiro. Pelo que, relativamente
à segunda das pretensões, sempre se teria formado indeferimento
tácito, por falta de correspondente decisão, no prazo legal (arts 9
e 109 CPA). Daí a legalidade da interposição do presente recurso
contencioso.

Contra esta conclusão, invoca o Ministério Público diversa juris-
prudência para defender que, «embora se tenha formado indeferi-
mento tácito sobre a pretensão formulada em segundo lugar, em face
do dever de decisão estabelecido no art. 9.o, n.o 2 do CPA, o mesmo
não é lesivo dos interesses do recorrente, pois a situação jurídica
deste já havia sido definida na ordem jurídica pelo referido acto ex-
presso» de 14.07.94.

Porém, salvo o devido respeito, não colhe esta invocação do caso
decidido ou resolvido.

Como bem salienta o já citado acórdão de 14.01.97, «o caso decidido
ou resolvido é um conceito jurisprudencial que pretende designar
o carácter de incontestabilidade adquirido por um acto administrativo,
por falta de oportuna impugnação contenciosa. A inviabilidade de
discutir jurisdicionalmente, a título principal ou incidental, pelo de-
curso do prazo de recurso contencioso, a legalidade do acto admi-
nistrativo, não invalida que a administração, se o procedimento o
autorizar, venha a alterar os critérios que tinha tomado e a inflectir
a decisão anterior, dentro dos respectivos limites do poder revogatório.
(...) O caso decidido não colide, pois, com o princípio da decisão
consagrado no art. 9.o do CPA. O caso decidido situa-se no plano
da relação judiciária, ao passo que o dever de decidir opera no plano
gracioso das relações entre a administração e os particulares».

Aliás, atenta a natureza exclusivamente processual da figura do
indeferimento tácito (vd., p. ex., ac. de 28.09.95-R.o 35289), não parece
possível concebê-lo como acto confirmativo de acto expresso anterior.
Sendo, afinal, um acto criado pela norma, não pode o tribunal impedir
a apreciação da respectiva legalidade com a invocação de um outro
obstáculo formal a que a lei não faz referência. Neste sentido, veja-se
o decidido, nos R.o 38695, 38756, 38793 e 338894, em 29.03.00.

Conclui-se, pois, pela legalidade da interposição do recurso con-
tencioso a que respeitam os autos.

Resta conhecer da pretensão, formulada pelo recorrente, a fl. 33/35,
dos autos, no sentido da ampliação do objecto do recurso ao já re-
ferenciado acto de indeferimento expresso, de 22.09.88, do Secretario
de Estado Adjunto do Ministro da Educação.
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Tal ampliação, a que é estranha a previsão dos arts. 1 e 38 LPTA
e 506 CPC, invocados pelo recorrente, corresponde à faculdade con-
sagrada no art. 51 da LPTA, também por ele, aliás, invocado.

Neste preceito se dispõe, no que ao caso importa: «1. Quando seja
proferido acto expresso na pendência de recuso de indeferimento tácito,
pode o recorrente pedir ampliação ou a substituição do respectivo objecto,
com a faculdade de invocação de novos fundamentos, desde que a re-
queira no prazo de um mês, a contar da notificação ou publicação
do acto expresso».

Ora, como desde logo decorre da factualidade apurada, aquele
acto expresso de indeferimento do recurso hierárquico foi proferido
muito antes da interposição do presente recurso contencioso.

A respectiva notificação ao interessado, ora requerente, ocorreu
também antes da interposição deste recurso. Além de que, de resto,
este se funda em presumido indeferimento de pretensão não coin-
cidente com a que foi objecto daquele indeferimento expresso. Tudo
em desconformidade com a previsão da citada norma do n.o 1 do
art. 51 LPTA.

Pelo que se conclui que, tal como defende a Ex.ma Magistrada
do Ministério Público, carece de base legal a requerida ampliação
do objecto do recurso.

Nos termos expostos, acordam em:
a) indeferir as questões prévias suscitadas pela entidade recorrida

e pelo Ministério Público;
b) indeferir o requerimento de ampliação do objecto do recurso,

formulado a fls. 33 a 35 dos autos, pelo recorrente, ordenando-se
o prosseguimento do recurso.

c) Condenar este recorrente em 10.000$00 (dez mil escudos) de
taxa de justiça.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Adérito dos Santos (relator) —
João Cordeiro — Gonçalves Loureiro.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Pedido de pagamento de saldo. Cer-
tificação factual e contabilística. Competência do DAFSE.
Contribuição nacional e participação do FSE. Restituição
a título definitivo e meramente cautelar.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A certificação da exactidão factual e contabilística das
despesas de formação comparticipadas pelo FSE e pelo
Estado Português, a que se refere o artigo 5.o, n.o4, do
Regulamento CEE n.o 2950/83, não pode contentar-se
com uma pura verificação técnica das despesas efectua-
das, devendo, antes pelo contrário, verificar a adequação
das despesas à realidade da acção desenvolvida, aos pre-
ços dos bens e serviços no mercado nacional, à razoa-
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bilidade de imputação de custos numa estrutura com-
plexa. Deve, pois, verificar, por um lado, que as despesas
efectuadas pelo beneficiário da contribuição têm um ca-
rácter «razoável» e, por outro, que este fez prova de uma
«boa gestão financeira».

2 — A decisão de certificação tomada pelas autoridades na-
cionais não vincula nem prejudica a decisão final a pro-
ferir em exclusivo pela Comissão.

3 — Por isso o DAFSE, só após a decisão da Comissão e
por força dela, é que pode vir a exigir a título definitivo
qualquer eventual restituição, da contribuição nacional
ou da participação do FSE

4 — Ressalvada fica, no entanto, a restituição puramente cau-
telar na medida em que o direito interno a consinta.

5 — Não pode ser entendida a este título a restituição ordenada
pelo DAFSE aquando da certificação no momento do
pedido de pagamento de saldo, se o que transparece do
acto respectivo é que se quis agir com carácter definitivo,
dentro, aliás, do entendimento recorrentemente expresso
por aquele organismo.

6 — E nem a ressalva de que essa restituição se fazia, sem
prejuízo de ulterior decisão da Comissão, conduz a con-
clusão diversa.

7 — É que a mesma há-de ser vista no contexto do acto e,
então, o que temos é que as despesas não certificadas,
fundamento da ordem de devolução, jamais poderiam
ser acolhidas pela Comissão, que de outra banda, sim,
poderá ter ainda como inelegíveis despesas antes certi-
ficadas pelo DAFSE.

Recurso n.o 43194 em que é recorrente o DAFSE e recorrido Par-
tex — Companhia Portuguesa de Serviços, S. A. Relator, o Ex.mo

Juiz Conselheiro Dr. João Belchior.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo.

O DEPARTAMENTO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS DO FUN-
DO SOCIAL EUROPEU (DAFSE), doravante E.R., recorre para este
Supremo Tribunal Administrativo (STA) da decisão do Tribunal Ad-
ministrativo do Círculo de Lisboa (TAC) que julgou feridos de in-
competência absoluta e declarou nulos os actos da E.R. de 27.03.95,
no recurso contencioso interposto por PARTEX- COMPANHIA POR-
TUGUESA DE SERVIÇOS, S.A.

I. Relatório
A.
Nas suas alegações de recurso formulou a E.R. 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 1a linha, pelo Es-
tado-membro (no caso presente pelo DAFSE) no âmbito dos poderes
de certificação que lhe são conferidos por legislação nacional e co-
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munitária artigo 5.o no 4, «in fine» do Regulamento CEE n.o 2950/83
do Conselho de 17 de Outubro e artigo 2.o n.o 1, alínea d) do D.L.
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 (cfr. artigo 2.o,
n.o 1, al. d), 11.o, n.o 1, al. d) e 13.o, al. b), do D.L. n.o 37/91 de 18
de Janeiro).

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
formas através da qual cumpre a obrigação de garantir perante a
Comissão Europeia a boa execução das acções e a correcta aplicação
dos dinheiros do FSE que lhe são entregues (cfr. n.o 2 do artigo 2.o
da Decisão da Comissão 83/516/CEE de 17 de Outubro) e decorre
de duas ordens de factores: por um lado, os Estados-membros res-
pondem subsidiariamente pelas somas indevidamente pagas (artigo 6.o
n.o 2 do regulamento CEE no 2950/83 do Conselho de 17 de Outubro);
por outro lado, os Estados-membros participam também no finan-
ciamento das acções que recebem contribuições do Fundo Social Eu-
ropeu (cfr. artigo 5.o n.o 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 Estados-
-membros.

9. - 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.

B.
A Partex contra-alegou, formulando as seguintes conclusões:
a) A douta sentença recorrida não merece qualquer censura, sendo,

pelo contrário, exemplar em termos de clareza e profundidade da
respectiva fundamentação;

b) 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 6.o, n.o 1, do Regulamento CEE n.o 2950/83 ;
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c) A elegibilidade das despesas para efeitos de financiamento da
contribuição do FSE é, deste modo, estabelecida pela decisão que
aprova o pedido de contribuição;

d) Em sede de 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 Estado-
-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;

e) 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;

f) Com efeito, o princípio da paridade das taxas de contribuição
do FSE e da contribuição pública nacional consagrado no artigo 5.o,
n.o 1, da Decisão do Conselho n.o 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;

g) A dependência da contribuição pública nacional face à con-
tribuição do FSE é expressamente estabelecida no artigo 23.o, n.o1,
do Despacho Normativo n.o 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 aprovadas pela Comissão Eu-
ropeia com base no disposto no artigo 6.o, n.o 1, do Regulamento
CEE n.o 2950/83;

h) O subsídio nacional não tem autonomia, porquanto significa
um co-financiamento numa percentagem fixa de uma acção apoiada
pelo FSE;

i) 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;

j) Finalmente, o poder de certificação previsto na 2.a frase do ar-
tigo 5.o, n.o 4, do Regulamento CEE n.o 2950/83 não envolve a pos-
sibilidade 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 re-
ferentes à acção de formação objecto da contribuição do FSE e a
correcção da respectiva contabilização ;

l) 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;

m) 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
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exclusivamente a um órgão comunitário, precisamente a Comissão
Europeia;

n) 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;

o) A existência de um duplo o 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;

p) 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;

q) 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;

r) 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;

s) Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso
apresentadas pelo Recorrente.

O processo aguardou que fosse proferida decisão pelo Tribunal
de Justiça das Comunidades na questão de reenvio prejudicial sus-
citada no processo, tendo sido proferido o acórdão de 25.01.01, Proc.
do TJC-413/98, junto a fls. 367 e segs.

C.
O Exm.o Procurador Geral Adjunto neste STA, pronunciando-se

pela improcedência do recurso, emitiu o parecer seguinte:
A sentença recorrida conclui pela incompetência absoluta da entidade

ora recorrente (DAFSE), para decidir sobre a não ilegibilidade, em função
de critérios de razoabilidade e de boa gestão financeira, de determinadas
despesas, cuja exactidão financeira e contabilística a mesma entidade
havia certificado, anteriormente, no âmbito de pedido de pagamento
de saldo, que transmitira à Comissão Europeia (CE).

Contra esta decisão se insurge a entidade recorrente, que conclui,
na respectiva alegação, que o procedimento certificativo nacional «goza
de autonomia funcional e tem natureza vinculante ou prejudicial da
decisão final da CE».

Vejamos.
Conforme a matéria de facto que, sem contestação da ora recorrente,

foi dada como provada, as acções de formação em causa foram realizadas
e deferidos os correspondentes pedidos de adiantamentos, no ano de 1998,
na sequência da aprovação dos correspondentes pedidos do Fundo Social
Europeu (FSE).
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Como afirma a recorrente, esta decisão de aprovação de pedido não
é mais que autorização abstracta de realização de despesas. Pelo que
importa verificar, posteriormente, a conformidade de tais despesas e da
própria execução da acção aquela decisão de aprovação.

Apresentado o pedido de pagamento de saldo, tal verificação cabe,
desde logo, ao próprio Estado-Membro (EM), beneficiário da contri-
buição do FSE, que através das competentes autoridades nacionais - no
caso, o DAFSE - e face ao relatório pormenorizado a apresentar, com
esse pedido, pelo promotor da acção, «certifica a exactidão factual e
contabilística das indicações» desse relatório sobre o conteúdo, os re-
sultados e os aspectos financeiros da acção em causa - n.o 4, do art.,
do Reg. CEE n.o 2950/83, de 17 de Outubro.

Assim, perante o pedido de pagamento de saldo, e como bem conclui,
na respectiva alegação, a própria entidade recorrente, o EM assume-se
«como uma 1.a instância fiscalizadora» . O que, aliás, decorre da res-
pectiva vinculação aos próprios objectivos comunitários, nos quais se
integra a efectivação da acção de formação comparticipada, e ao con-
sequente dever de colaboração com a Comissão na prossecução desses
mesmos objectivos.

Após o que - e como também expressamente refere a alegação da
entidade recorrente - se abre uma 2a fase ou nível de verificação, a
cargo da própria CE.

De notar que esta poderá, ainda, vir a suspender, reduzir ou mesmo
suprimir a contribuição (artigo 6.o, Reg. n.o 2950/83 cit.). O que vale
dizer que não está vinculada à anterior decisão de certificação assumida
pelo EM.

E não prejudica esta conclusão o facto de este segundo nível de ve-
rificação visar, em princípio, as despesas certificadas positivamente pelas
autoridades do próprio EM beneficiário.

Como assinala a entidade recorrente, a tal «modo de proceder» da
Comissão não será estranha a circunstância de «o próprio Estado-Mem-
bro ser afinal presuntivo interessado na remessa dos fundos estruturais»,
que tenderá a conferir acrescidas garantias de rigor na decisão (de não
certificação), que aponte para a inviabilização de tal remessa.

Resulta, pois, contraditória a alegação da recorrente, ao concluir que
«se uma acção se revela em sede de certificação descaracterizada face
à decisão de aprovação» cabe ao EM o poder de suprimir, de imediato,
«o financiamento nacional de certas despesas, facto que acarreta por
inerência e automaticamente uma de não financiamento por parte do
FSE».

Não é aceitável este entendimento.
A actividade de fiscalização e o próprio acto de certificação, da com-

petência da entidade recorrente (DAFSE) e previsto no citado artigo 5/4,
do Reg. n.o 2950/83, assumem natureza meramente instrumental, no
âmbito do procedimento (de direito administrativo comunitário) relativo
ao pagamento de saldo, tendo por finalidade habilitar a CE a adoptar
uma decisão definitiva, relativamente ao pedido formulado. Vejam-se,
neste sentido, os acórdãos de 29/10/92- Rec. 30 382, 5/3/96 - Rec. 37 294,
14/1/97 - Rec. 40 687, 17/6/97 - Rec. 42034 e 7/10/97 -Rec. 41312.

O que, aliás, bem se compreende, por isso que estão em causa afinal
interesses e objectivos da própria União Europeia a postularem adequada
tutela ao nível das respectivas instâncias de controle.

Neste sentido decidiu também o Tribunal de Primeira Instância, no
Caso Eugénio Branco Lda/Comissão das Comunidades Europeias
(proc. T-271/94), considerando que «o DAFSE, bem como qualquer
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outra autoridade nacional competente em matéria de financiamento das
acções do Fundo Social Europeu ( a seguir «FSE» ), pode, num pedido
de pagamento de saldo, propor a redução da contribuição financeira
do FSE. Contudo, é a Comissão que decide sobre os pedidos de pa-
gamento de saldo e é a ela - e apenas ela -que cabe o poder de reduzir
uma contribuição financeira do FSE. Daqui resulta que é a Comissão
quem, perante o beneficiário de uma contribuição do FSE, assume a
responsabilidade jurídica da decisão através da qual é reduzida a con-
tribuição, independentemente da questão de saber se essa redução foi
proposta ou não pela autoridade nacional em causa.

Assim, compete à Comissão, e não ao Estado - Membro, pronunciar-se
sobre a conformidade das despesas apresentadas pelo beneficiário com
as condições que ela impôs na decisão de aprovação, sendo o Esta-
do-Membro apenas chamado a cooperar com a Comissão para fiscalizar
a sua observância».

Nesta perspectiva, seguida na sentença recorrida, deverá concluir-se
pela improcedência da alegação da recorrente.

Corridos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.
II. FUNDAMENTAÇÃO de FACTO.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte Matéria de Facto:
a) Em 1987 a recorrente, titular do «dossier» 880770P1, apresentou

um pedido de contribuição do Fundo Social Europeu, em nome da
empresa «Confecções V.M. de António Jesus Vinagre» para, em con-
junto, realizarem acções de formação profissional;

b) A CEE aprovou tais pedidos, tendo sido aprovados os montantes
globais para a formação de 25 pessoas;

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 determinada altura a autoridade recorrida procedeu à rea-
nálise do «dossier» no âmbito do qual a «Confecções V.M. de António
Jesus Vinagre» realizou a sua acção de formação profissional e foram
considerados não elegíveis, respectivamente, 1.620. 439$00, donde re-
sultou uma nova estrutura de financiamento, com base em critérios
de razoabilidade e de boa gestão;

g) Com data de 12.2.96, a autoridade recorrida remeteu à recorrente
o ofício 1515, relativo ao assunto «Dossier» 880770P1 - Notificação
da decisão de certificação do pedido de pagamento de saldo -”Par-
tex/Confecções V. M. de António Jesus Vinagre», do seguinte teor:

”1. Nos termos conjugados dos artigos 66.o e 106.o do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei n.o 442/91,
de 15 de Novembro, junto se envia cópia da informação
n.o 1553/DSJ/DSAFEP/95, que consubstancia a decisão de certificação,
tomada por este Departamento, no âmbito do pedido de pagamento
de saldo do «dossier» 880770P1.

2. Assim, constata-se que no âmbito deste «dossier» a «Confecções
V. M. de António Jesus Vinagre» e a «Partex» têm a devolver con-
juntamente, a importância total de 496 727$00 (FSE/159 551$00 e
OSS/656 278$00), sem prejuízo, no entanto, da decisão final que sobre
o pedido de pagamento de saldo venha a ser adoptada pela CE.
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3. Tal restituição deverá ser feita no prazo de 30 dias, a contar
da data da recepção do presente ofício, por cheque visado à ordem
deste Departamento, acompanhado da guia anexa, a qual será, pos-
teriormente, devolvida como prova de regularização.

4. Deve salientar-se que a não restituição do montante em dívida
no prazo referido determina a sua cobrança coerciva nos termos do
Dec. Lei n.o 158/90, de 17 de Maio, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 246/91 de 6 de Julho.

5. Finalmente, fica essa entidade notificada de que a decisão de
certificação foi proferida pela Directora-Geral do DAFSE, em
95.03.27, 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, II Série, n.o 302, de 31.12.94.[ . . . ].»

h) Dá-se por reproduzido o teor dos docs. de fls. 90 e ss (cópia
da decisão e informação n.o 1553/DSJ/DSAFEP/95, de certificação
do pedido de pagamento de saldo relativo ao «dossier» 880770P1
titulada pela «PARTEX».).

III. FUNDAMENTAÇÃO de DIREITO:
Relativamente a questões similares às que estão em causa nos pre-

sentes autos, e para além de outras decisões já tomadas pelo STA
(sendo aliás citadas algumas delas, pelo Digno Magistrado do Mi-
nistério Público no seu parecer, e no texto que segue), em sessão
alargada da subsecção, este STA, tirou, a 26/JUN/2001, no Rec. 46853,
o acórdão que a seguir se transcreve, tendo em vista o disposto no
artigo 705.o do CPC.

”A sentença impugnada do Tribunal Administrativo do Círculo de Lis-
boa vem questionada por ter considerado que o acto recorrido é nulo,
por falta de atribuições da Directora-Geral do DAFSE para, por um
lado, certificar, pela forma como o fez, o pedido de pagamento de saldo
e, por outro, ordenar à ora recorrida Partex a devolução de certa quantia.

Comecemos pela questão da certificação.
Estamos no domínio de acções de formação profissional sujeitas ao

Regulamento CEE n.o 2950/83 do Conselho, de 17.10, que aplica a Decisão
deste n.o 83/516/CEE, e, bem assim, ao direito interno dos Estados-
-membros.

E, segundo o Dec. Lei n.o 37/91, de 18.1, o Departamento para os
Assuntos do Fundo Social Europeu ( DAFSE) « é o interlocutor nacional,
face às instâncias comunitárias, das entidades gestoras das intervenções
operacionais na parte correspondente ao apoio do Fundo Social Europeu
(FSE ), bem como dos promotores públicos e privados de acções apoiadas
por este Fundo.» (artigo 1.o, n.o 1), competindo-lhe, entre o mais, « Pro-
ceder 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.» [artigo 2.o, n.o 1, al. d)].

O Exm.o Juiz « a quo « fundado nestes diplomas e, ainda, no Despacho
Normativo n.o 68/91, de 25.3 do Secretário de Estado do Emprego e
Formação Profissional, afirma que o acto de certificação, da competência
do DAFSE, assume uma função instrumental, destinada a habilitar a
Comissão Europeia a tomar decisão definitiva sobre a matéria, isto apesar
de se configurar como um acto destacável na medida em que impede
que a Comissão aprove o pagamento de verbas em relação a despesas
não certificadas.

Sustenta-se ainda, e no que ora mais importa, que o acto certificativo
que incide sobre a exactidão factual e contabilística por parte do Es-
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tado-membro, traduz-se apenas no exercício de poder de comprovar a
ocorrência de determinados factos, seja no plano de facto, seja no âmbito
contabilístico. Destina-se a verificar a veracidade dos factos alegados pelos
interessados e ainda sobre se os elementos contabilísticos apresentados
correspondem ou não à verdade.

Por isso se conclui na sentença que o autor do acto recorrido ao con-
siderar como não elegíveis determinadas verbas, em função de critérios
de razoabilidade e de boa gestão financeira, agiu fora das suas atribuições,
uma vez que tal análise apenas cabia à Comissão Europeia.

Daí a afirmação de nulidade daquele, por vício de incompetência ab-
soluta, nos termos do disposto no art.133.o, n.o 2, al. b) do Código do
Procedimento Administrativo.

Mas face ao incluso acórdão do Tribunal de Justiça, de 25.1.01, pro-
ferido no proc. n.o C - 413/98, e que se acolhe, não se pode aceitar
o assim decidido.

Lê-se com efeito no mesmo, e transcreve-se:
» 20. 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 uma apreciação sobre a adequação 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 neces-
sariamente um juízo sobre a elegibilidade ou não elegibilidade das despesas
contidas no pedido de pagamento, para efeitos de poder ser atestada 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 acei-
tação, 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 operadores
económicos beneficiários das ajudas, devem executar os programas 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 con-
teúdo, 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 boa execução das acções. Final-
mente, segundo dispõe o artigo 1.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 De-
zembro de 1977, aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias
(JOL 356, p. 1; E 01 F2 p. 90 ), precisa que « (a)s dotações orçamentais
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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 con-
tribuição financeira do FSE, não pode contentar-se com uma pura ve-
rificação 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 nacional, à razoabilidade de
imputação de custos numa estrutura complexa. 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».

E no ordenamento jurídico interno não existem normas que vedem
a certificação com tal amplitude e, de contrário, sempre haveriam de
ceder perante o consabido princípio da primazia do direito comunitário.

De concluir é, portanto, que a Directora-Geral do DAFSE agiu dentro
das suas competências, não podendo, por aí, o acto ser considerado
inválido.

Passemos, então, agora, à questão da devolução das quantias adian-
tadas.

Mais concretamente, trata-se de saber se, no caso, o DAFSE pode exigir
a restituição de verbas respeitantes à contribuição nacional e à participação
do FSE, antes da decisão da Comissão sobre o pedido de pagamento
de saldo.

O Exm.o. Juiz «a quo» respondeu negativamente, citando, nomeada-
mente, o artigo 16.o do Regulamento CEE n.o 2950/83.

Vejamos.
Diz-se no supracitado acórdão do Tribunal de Justiça, e que mais

uma vez se segue, o seguinte, no que ao caso ora importa:
«44 (. . .) O Tribunal de Justiça já declarou, no seu despacho de 12

de Novembro de 1999, Branco/Comissão (C-453/98 P, Colect., p. I-8031,
n.o 88), que, nos termos do artigo 6.o, n.o 1, do Regulamento n.o 2950/83,
é a Comissão que toma a decisão final, assumindo sozinha, perante os
beneficiários, a responsabilidade jurídica de tal decisão. Daqui o Tribunal
de Justiça deduzir que a certificação pelo DAFSE não constitui um acto
que vincule a Comissão.

45 Em consequência, como bem refere a Comissão, as autoridades
nacionais competentes 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 disposto
no n.o 1 do artigo 5.o 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.

46 Portanto, a decisão final de aprovação do saldo tomada pela Co-
missão condiciona o montante do saldo da contribuição nacional.

47 Esta interpretação é corroborada, por um lado, pelo artigo 7.o, n.o 2,
in fine, do Regulamento n.o 2950/83, segundo o qual a redução efectuada
pela Comissão quando procede a uma verificação é aplicado proporcio-
nalmente ao total do montante do pedido cujo pagamento é solicitado
e, por outro, pelo artigo 5.o, n.o 5, da Decisão 83/516, segundo o qual
a contribuição do FSE não pode resultar num sobrefinanciamento das
despesas elegíveis.»

E mais adiante:
«51 A Comissão alega que só a partir da sua decisão final é que

as autoridades nacionais competentes podem, a título definitivo, reclamar

7215

a restituição dos montantes indevidamente recebidos. Porém, até a adopção
dessa decisão, o direito comunitário não impediria essa restituição a título
cautelar.

Este aspecto seria um problema de direito interno de cada Esta-
do-Membro.

52 Esta última interpretação merece acolhimento.
53 Com efeito, como já foi referido no n.o 44 do presente acórdão,

a decisão de suspender, reduzir ou suprimir uma contribuição do FSE
é da competência exclusiva da Comissão.

54 No que diz respeito à restituição, a título puramente cautelar, de
uma parte ou da totalidade da contribuição financeira concedida, nenhuma
disposição de direito comunitário impede que as autoridades competentes
nacionais a exijam.

55 Pelo contrário, uma vez que o artigo 6.o, n.o 2, do Regulamento
n.o 2950/83 estabelece que o Estado-Membro é subsidiariamente respon-
sável pela restituição das somas indevidamente recebidas, este pode ter
um interesse legítimo, designadamente em caso de risco de falência do
beneficiário da contribuirão financeira, em exigir a restituição, a título
cautelar, para evitar ter que suportar eventualmente o encargo na sequência
da decisão final da Comissão.

56 Nestas condições, a possibilidade, para as autoridades nacionais
competentes, de reclamarem a título puramente cautelar, a restituição
dos montantes que considerem indevidamente pagos resolve-se à luz do
direito nacional. ( . . .)».

O que interessa assim averiguar, em primeira linha, é se estamos ou
não perante uma restituição processada em termos cautelares.

Mas a resposta, desde já se avança, é negativa.
Com efeito, o acto em questão não foi praticado a tal título, mas antes

assumido como uma apreciação final no competente procedimento, por
parte do Estado Português, através do respectivo órgão interlocutor, o
DAFSE como decorre, de certa forma, da fundamentação por remissão
do acto e das sempre repetidas afirmações da Directora-Geral daquele.

É certo que se ressalva a ulterior decisão da Comissão.
Porém, essa possível modificabilidade apenas poderia operar num sen-

tido, segundo o DAFSE, o de se verificar se ainda haveria lugar a uma
maior redução das comparticipações, por virtude de a Comissão poder
vir a ter como inelegíveis outras despesas mais.

O que está fora de causa, de acordo com este organismo, é a possibilidade
de a Comissão poder aprovar despesas não certificadas por si.

Sendo assim, a ordem de devolução pelo tempo e modo como se processou
assumiu, objectiva e subjectivamente, o cariz de uma decisão final e não
meramente cautelar.

E a verdade, como já se viu, é que a Comissão é o único órgão que
pode definir se as despesas têm ou não cobertura legal e se se verifica
a obrigação de reposição e em que medida.

Por outras palavras, só ela é que pode suspender, reduzir ou suprimira
contribuição do Fundo (v. artigo 6.o, n.o 1, do Reg. 2950/83) o que,
como acima já se expressou, se há-de repercutir necessariamente e na
respectiva proporção no montante da comparticipação nacional.

Assim, não se podendo falar aqui em reposição a título cautelar ou
provisório, resolvida está a questão, pois que a Directora-Geral do DAFSE
agiu mesmo fora das suas atribuições, com a consequente nulidade (v.
neste sentido, e em casos de todo similares, os Acs. deste STA de 5.4.01,
rec. n.o 43111, e de 21.3.01, nos recs. 47292 e 47250), pois que, repete-se,
não poderia ordenar a restituição a título definitivo, devendo, a este exacto
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propósito, quaisquer normas de direito interno que se tenham por aplicáveis
ser vistas a tal luz ou, então, arredadas, atenta a primazia do direito
comunitário.

III) Decisão
Por todo o exposto, acordam em negar provimento ao recurso, con-

firmando a decisão recorrida, embora por razões em parte duvidosas.»
Reitera-se a doutrina expendida no transcrito acórdão.
IV - DECISÃO:
Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam em negar

provimento ao presente recurso jurisdicional.
Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — João Manuel Belchior (relator) —
Pedro Manuel de Pinho de Gouveia e Melo — Rui Manuel Pinheiro
Moreira.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Certificação factual e contabilística.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A certificação da exactidão factual e contabilística das
despesas de formação comparticipadas pelo FSE e pelo
Estado Português a que se refere o artigo 5.o, n.o 4, do
Regulamento CEE n.o 2950/83, não pode contentar-se
com uma pura verificação técnica das despesas efectua-
das, devendo verificar, outrossim, a adequação das des-
pesas à realidade da acção desenvolvida, aos preços dos
bens e serviços no mercado nacional, à razoabilidade
de imputação de custos numa estrutura complexa. Deve,
pois, verificar, por uma lado, que as despesas efectuadas
pelo beneficiário da contribuição têm um carácter «ra-
zoável» e, por outro, que este fez prova de uma «boa
gestão financeira».

II — A decisão de certificação tomada pelas autoridades na-
cionais não vincula nem prejudica a decisão final a pro-
ferir em exclusivo pela Comissão, tratando-se de um acto
meramente instrumental.

Recurso no 43 439. Recorrente: Fábrica Mendes Godinho SA; Re-
corrida: Directora Geral do DAFSE; Relator: Exm.o Cons.o Dr.
Rui pinheiro.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

FÁBRICA MENDES GODINHO, S.A., recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo do Círculo de Coim-
bra, na parte em que lhe rejeitou o recurso contencioso interposto
da decisão de certificação, proferida em 29 de Março de 1995, pela
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Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social
Europeu, no âmbito do pedido de pagamento de saldo do dossier
880769P 1.

São as seguintes as conclusões da sua alegação de recurso:
- A Recorrente interpôs recurso contencioso de um acto de cer-

tificação praticado em 1995, ao abrigo do art. 5.o, n.o 4, 2.a frase,
do Regulamento 2950/83.

- O acto de certificação foi praticado pela entidade competente
para o efeito - a Autoridade Recorrida, nos termos do disposto no
art. 2.o, n.o 1, al. e) do Decreto-Lei n.o 337/88, de 27 de Setembro
(quanto às certificações feitas em 1989) e nos arts. 2.o, n.o 1, al. d)
e 4.o, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.o 37/91, de 18 de Janeiro (quanto
às certificações dos anos subsequentes);

- Face às instâncias comunitárias, o DAFSE é o interlocutor único
e obrigatório dos promotores públicos e privados das acções de for-
mação profissional realizadas com o apoio do Fundo Social Europeu;

- A Autoridade Recorrida notificou a Recorrente do acto de cer-
tificação nos termos conjugados dos arts. 66.o e 106.o do CPA, logo,
como actos que afectam os direitos e interesses legalmente protegidos
dos particulares e que constituem a decisão final de um procedimento
administrativo;

- O acto de certificação constitui a decisão final em matéria de
não financiamento e condiciona irremediavelmente, em determinado
sentido, a posição que a CEE venha a tomar, porquanto só as despesas
certificadas chegarão ao seu conhecimento. Condicionando o acto
da CEE e definindo de imediato situações jurídicas, o acto de cer-
tificação produz efeitos insusceptíveis de reparação, pelo que tem
de ser entendido como definitivo e, por conseguinte, recorrível;

- Mesmo que fosse de considerar o acto de certificação como um
acto meramente preparatório da decisão da CCE, o que sem conceder
apenas se admite por mero dever de patrocínio, sempre haveria de
corresponder à categoria dos actos preparatórios que representam
uma decisão final relativamente a certos factos ou que comprometem
irremediavelmente, em certo sentido, a decisão final. Estamos na pre-
sença dos denominados actos prejudiciais, que se destacam no pro-
cesso de que façam parte para efeito de impugnação contenciosa
como actos definitivos;

- Sendo o acto de certificação um acto lesivo dos direitos e interesses
legalmente protegidos da Recorrente, é, nos termos do art. 268.o,
n.o 4, da CRP, um acto que admite recurso contencioso;

- O acto de certificação é um acto administrativo definitivo e exe-
cutório e, por conseguinte, um acto recorrível. O recurso interposto
pela Recorrente é perfeitamente legal em face das disposições com-
binadas dos arts. 25.o, n.o 1, da LPTA e 57.o, § 4.o do RSTA;

- O acto de certificação enferma, em concurso ideal, dos vícios
de incompetência relativa ratione temporis e de incompetência ab-
soluta, em virtude de pretender certificar a exactidão factual e con-
tabilística de indicações contidas no pedido de pagamento de saldo
que se reportam a uma acção de formação terminada em 1988 tal
é incompatível com o disposto nos arts. 1.o, n.os 2, 1.o travessão e
4 e 6.o, n.os 1 e 2, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE que obriga
que aquela certificação exigida pelo art. 5.o, n.o 4, 2.a frase, do Re-
gulamento n.o 2950/83 só possa ser feita através do formulário que
figura no Anexo II àquela Decisão e até ao termo do prazo de treze
meses sobre a data do fim da acção, pelo que também não se enquadra
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dentro das atribuições do DAFSE elencadas no art. 2.o do Decreto-Lei
n.o 37/91, de 18 de Janeiro;

- O acto de certificação recorrido enferma ainda de violação de
lei, nomeadamente do art. 140.o, n.o 1, alíneas a) e b) do Código
do Procedimento Administrativo, por revogar o acto de certificação
praticado pela Autoridade Recorrida em relação ao mesmo dossier,
sendo que o acto de certificação em causa tem a natureza de verificação
constitutiva de direitos e interesses legítimos da Recorrente e dele
resulta para a Administração obrigações legais;

- Acresce que o acto de certificação recorrido viola o disposto
no art. 5.o, n.o 4, 2.a frase, do Regulamento 2950/83, por ter sido
praticado no uso de poderes discricionários ou de margens de livre
apreciação, mormente no que se refere à aplicação de critérios ditos
de razoabilidade, não previstos naquele preceito;

- A circunstância de o Estado Português também atribuir um sub-
sídio conjuntamente com o do FSE em nada pode afectar a inter-
pretação feita do art. 5.o, n.o 4, 2.a frase, do Regulamento 2950/83,
não só porque a atribuição desse subsídio é de iniciativa exclusiva-
mente nacional, como também por o mesmo subsídio nacional carecer
em absoluto de autonomia relativamente ao subsídio comunitário uma
vez que consubstancia um co-financiamento numa percentagem fixa
duma acção de formação apoiada pelo FSE;

- Subsidiariamente, o acto de certificação é ilegal pelo facto de
os critérios de razoabilidade invocados pela Autoridade Recorrida
não serem claramente identificados nem reconduzidos à decisão que
aprovou a contribuição do FSE nem a respectiva aplicação concreta
às verbas do campo 14 do Anexo II à Decisão n.o 83/673/CEE se
mostrar em si mesma justificada na decisão recorrida - o que vem
redundar cm vício de forma por falta de fundamentação (cfr. os
arts. 124.o, n.o 1, alínea a) e 125.o, ambos do CPA);

- Acresce que, se num esforço ele aprofundamento da razão de
ciência seguida pela Autoridade Recorrida se analisar a proposta de
decisão, verifica-se que não é esclarecida a razão concreta dos «ajus-
tamentos», justificados com uma remissão para o ANEXO à proposta
de decisão, pelo que sempre tais «ajustamentos» enfermariam de vício
de forma por falta de fundamentação (cfr. os arts. 124.o, n.o 1, alínea a)
e 125.o, ambos do CPA) mesmo que a certificação prevista no art. 5.o,
n.o 4, 2.a frase, do Regulamento 2950/83 pudesse ser feita à luz de
critérios de razoabilidade (o que, como se viu, não é legalmente
admissível);

- O mesmo se passa em relação aos «ajustamentos» ou «cortes»
feitos nas verbas constantes da proposta de decisão, ou seja, mesmo
que fosse admissível à luz do art. 5.o, n.o 4, 2.a frase, do Regula-
mento 2950/83 a utilização de critérios ditos de razoabilidade, esses
«ajustamentos» são ilegais, e nomeadamente no respeitante às se-
guintes rubricas:

- 14.1. Rendimentos dos estagiários em formação - VIOLAÇÃO
DE LEI E VÍCIO DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.2.6. Pessoal afecto à formação - VIOLAÇÃO DE LEI E VÍCIO
DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.2.8. Outras despesas com preparação - VIOLAÇÃO DE LEI
E VÍCIO DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.1.b) Pessoal técnico não docente - VIOLAÇÃO DE LEI
E VÍCIO DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.1.c) Pessoal administrativo - VIOLAÇÃO DE LEI E VÍCIO
DE FORMA por falta de fundamentação
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- 14.3.2. Encargos sobre remunerações - VIOLAÇÃO DE LEI E
VÍCIO DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.4 Despesas com alimentação - VIOLAÇÃO DE LEI E VÍCIO
DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.5. Despesas com deslocações - VIOLAÇÃO DE LEI E VÍCIO
DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.7. Gestão e controlo orçamental - VIOLAÇÃO DE LEI
E VÍCIO DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.8. Trabalhos especializados - VIOLAÇÃO DE LEI E VÍCIO
DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.9. Rendas e alugueres - VIOLAÇÃO DE LEI E VÍCIO
DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.10. Materiais e bens não duradouros - VIOLAÇÃO DE LEI
E VÍCIO DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.8.5. Despesas com refeições no Centro - VIOLAÇÃO DE
LEI E VÍCIO DE FORMA por falta de fundamentação

- 14.3.1.a) Pessoal docente - VIOLAÇÃO DE LEI
- 14.3.2 - Encargos sobre remunerações - VIOLAÇÃO DE LEI
- A todo o exposto acresce que o acto de certificação recorrido

só foi praticado para encontrar e exibir publicamente os intervenientes
provados nas acções de formação, como bodes expiatórios do estado
actual de quase falência técnica do Orçamento da Segurança Social,
isto é, foi praticado com desvio de poder;

- O vício de incompetência absoluta determina a nulidade do acto
(art. 133.o, n.o 3, al. b) do CPA);

- Os vícios de forma, de incompetência relativa, de violação de
lei e de desvio de poder determinam a anulabilidade do acto viciado
(art. 135.o do CPA);

- Caso não seja admitida a interpretação preconizada pela Re-
corrente dos actos comunitários referidos, é conveniente para a boa
decisão do presente recurso, o reenvio prejudicial, ao abrigo do art.
177.o do Tratado de Roma, com vista a apurar o melhor entendimento
do disposto no art. 5.o, n.o 4, 2.a frase, do Regulamento 2950/83 e
na Decisão que lhe veio dar execução - n.o 83/673/CEE.

Termos em que (...)
A Directora-Geral do DAFSE também alegou, tendo concluído:
1. Carece em absoluto de fundamento a pretensão da Recorrente.
2. O Director-Geral do DAFSE tem competência para certificar

os elementos contidos no pedido de pagamento de saldo (cfr. alínea
d) do n.o 1 do art. 2.o do DL n.o 37/91, de 18 de Janeiro).

3. A certificação factual e contabilística das indicações contidas
no pedido de pagamento compete ao Estado-membro, nos termos
do n.o 4 do art. 5.o do Regulamento CEE n.o 2950/83.

4. Ao certificar um pedido de pagamento de saldo perante a Co-
missão, o Estado Português está a afirmar que as despesas nele con-
tidas foram efectivamente realizadas, no respeito pela legislação em
vigor segundo critérios de boa gestão financeira, expurgando-o assim
de todas as despesas indevidamente imputadas à acção.

5. O poder de certificar envolve necessariamente um juízo de le-
gibilidade e não elegibilidade das despesas constantes do pedido de
pagamento de saldo tendo um apreço constitutivo e não meramente
declarativo.

6. Este poder que é atribuído ao Estado-membro é uma das formas
através da qual cumpre a obrigação de garantir perante a Comissão
Europeia a boa execução das acções e a correcta aplicação dos di-
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nheiros do FSE que lhe são entregues (cfr. n.o 2 do art. 2.o da Decisão
n.o 83/516/CEE.

7. Por força das regras impostas aos co-financiamentos públicos
o juízo de não certificação nacional acarreta, necessariamente e nos
mesmos termos, uma decisão de não financiamento por parte do FSE
e constitui desde logo as entidades beneficiárias na obrigação de res-
tituir as quantias que se revelem ter sido pagas em excesso.

8. A competência para a devolução das verbas indevidamente re-
cebidas do FSE e do OSS é uma competência própria do Direc-
tor-Geral do DAFSE, por força do disposto nos arts. 11.o e 13.o do
DL 37/91, de 18/01 e n.o 2 do art. 2.o do DL n.o 158/90, de 17/05
com a redacção dada pelo DL 246/91, de 6/07.

9. No caso vertente os actos «sub judice» encontram-se devidamente
fundamentados, foram praticados pela autoridade competente e as-
sentam em pressupostos verdadeiros...

Neste Tribunal, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público
foi de parecer que o recurso merece provimento porquanto o acto
recorrido se revele instrumental, é porém destacável por comprometer
irremediavelmente o sentido da decisão final.

Entretanto, por acórdão de 29 de Novembro de 1998, foi decidido
suspender a instância do presente recurso até ser decidido o recurso
prejudicial previsto no artigo 177.o do Tratado de Roma, submetido
ao Tribunal de Justiça das Comunidades, no recurso contencioso
n.o 43 001.

Decidido aquele, por acórdão de 25 de Janeiro de 2 001P.o-C-413/98,
junto aos autos, notificadas as partes, respondeu apenas a recorrente
no sentido da manutenção da sua tese da nulidade de ambos os actos
contenciosamente recorridos, por incompetência absoluta da entidade
recorrida.

O Ministério Público, face ao acórdão do TJ, foi de opinião que
o recurso não deve, então, obter provimento porquanto o segmento
do acto recorrido é meramente instrumental.

O processo tem os vistos dos Excelentíssimos Juízes Adjuntos.
CUMPRE DECIDIR.
I - MATÉRIA DE FACTO:
A - A recorrente candidatou-se à realização de uma acção de for-

mação profissional com o apoio do FSE, no ano de 1988, no dossier
agrupado com a referência 880769P1, liderado pela «PARTEX Comp.
Port. de Serviços, SA».

B - A acção foi aprovada pela CCE e a recorrente veio a receber,
a título de adiantamento, 50% da contribuição aprovada, concreta-
mente 13 329 049$00 do FSE e 10 905 585$00 do OSS.

C - Concluída a acção de formação, o pedido de pagamento do
saldo, apresentado ao DAFSE pelos interessados, foi por esta entidade
transmitido à CCE.

D - Após o facto referido em C, foram ainda efectuados pagamentos
à recorrente, no ano de 1990, nos montantes de 9 660 373$00 (saldo
provisório da comparticipação pública nacional) e 5 903 561$00 (50%
do saldo FSE constante do pedido de pagamento de saldo transmitido
à CCE).

E - Em 31.1.95, a recorrente foi notificada pelo DAFSE, para o
efeito do disposto nos artigos 100.o e 101.o CPA, de que os serviços
haviam procedido à reanálise do dossier e concluído pela existência
de despesas não certificáveis, o que implicaria dever a recorrente
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efectuar, conjuntamente com a PARTEX, a restituição de 8 309
998$00, sendo 1 913 897$00/FSE e 6 396 101$00/OSS - cfr. fls. 102.

F - A recorrente respondeu como se documenta a fls. 110.
G - Em 29.3.95, no uso de poderes subdelegados pelo Secretário

de Estado do Emprego e Formação Profissional, a autoridade re-
corrida proferiu despacho de «certifico», sobre a informação n.o
1987/DSJ/DSAFEP/95, documentada a fls. 79/89, que concluiu pelas
seguintes propostas:

a) A certificação do pedido de pagamento de saldo nos precisos
termos da presente informação.

b) A comunicação à «Fábrica Mendes Godinho, SA» e à PARTEX
da decisão de certificação, em cumprimento do art. 66.o conjugado
com o art. 106.o, ambos do CPA.

c) Que esta certificação seja entendida sem prejuízo da decisão
final que sobre o pedido de pagamento de saldo venha a se adoptada
pela CE no âmbito do dossier 880769P1.

d) Que ao abrigo do disposto na al. b) do art. 13.o do DL 37/91,
de 18.1, se promova o reembolso do montante de 8 309 998$00, sendo:

FSE — 1 913 897$00
OSS — 6 396 101$00
e) Que seja comunicada às duas entidades a decisão de respon-

sabilização conjunta pela devolução do montante mencionado na alí-
nea anterior.

II O DIREITO.
A sentença impugnada, do Tribunal Administrativo do Círculo de

Coimbra, vem questionada por ter considerado que um dos actos
recorridos, o da certificação das despesas, carecia de definitividade,
por ser meramente preparatório da decisão final, razão por que, por
ilegalidade, rejeitou o respectivo recurso contencioso.

A questão não é nova, tendo sido objecto de vários acórdãos deste
Tribunal, numa jurisprudência quase sempre reiterada no sentido de
que, na verdade, se trataria de acto meramente instrumental, carecido
de lesividade própria, pois.

De acordo com tal jurisprudência, que não vemos razão para alterar,
deve pois negar-se provimento ao recurso jurisdicional e manter a
sentença recorrida nos seus precisos termos, com os respectivos fun-
damentos e decisão, de acordo com o n.o 5 do artigo 713.o, aplicável
por força do artigo 749.o do CPC, tal como é, aliás, o parecer do
Ministério Público.

É até de reafirmar esta conclusão em face do acórdão do Tribunal
de Justiça das Comunidades, proferido em 25 de Janeiro de 2001,
no processo C-413/98, junto aos autos, cuja doutrina aponta justamente
para a referida natureza do acto de certificação.

Vejamos.
Estamos no domínio das acções de formação profissional sujeitas

ao Regulamento CEE n.o 2950/83, do Conselho, de 17 de Outubro,
que aplica a Decisão deste n.o 83/516/CEE e, bem assim, ao direito
interno dos Estados membros.

Segundo o DL 37/91, de 18 de Janeiro, o Departamento para os
Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) «é o interlocutor na-
cional, face às instâncias comunitárias, das entidades gestoras das in-
tervenções operacionais na parte correspondente ao apoio do Fundo
Social Europeu (FSE), bem como dos promotores públicos e provados
de acções apoiadas por este Fundo» (artigo 1.o, n.o 1), competindo-lhe,
entre o mais, «Proceder ao acompanhamento e controlo das acções apoia-
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das pelo FSE, por si ou por interposta entidade, e certificar, designa-
damente no plano factual e contabilístico, os relatórios de utilização
dos meios financeiros fornecidos no âmbito daquele Fundo» – artigo
2.o, n.o 1, alínea d).

Lê-se no referido acórdão e transcreve-se:
«20. Na quarta e quinta questões, que devem ser analisadas em primeiro

lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o facto
de o Estado-membro em causa certificar a exactidão factual e con-
tabilística 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 uma apreciação sobre a adequação 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, armes implicando ne-
cessariamente um juízo sobre a elegibilidade ou não elegibilidade das
despesas contidas no pedido de pagamento, para efeitos de poder ser
atestada 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 esta 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
assina 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 operadores
económicos beneficiários das ajudas, devem executar os programas de
auxílio comunitário sob o controlo da Comissão.

25. Quanto a este aspecto, há que recordar, em primeiro lugar, que
o art.o 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
confe6do, 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 boa execução das ac-
ções. Finalmente, segundo dispõe o artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento
n.o 2950/83, tanto os Estados-membros como a Comissão podem con-
trolar 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 Eu-
ropeias (JOL 356, p. 1; E01 F2 p. 90), precisa que «a(s) dotações or-
çamentais 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, quan-
do 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 nacional, à razoabilidade
de imputação de custos numa estrutura complexa. Deve, pois, verificar,
por um lado, que as despesas efectuadas pelo beneficiário da contribuição
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têm um carácter «razoável» e, por outro, que este fez prove de uma
«boa gestão financeira».

Nestes termos, se decide NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
confirmando a decisão recorrida.

CUSTAS PELA RECORRENTE.
TAXA DE JUSTIÇA: 40.000$00
PROCURADORIA: 20.000$00

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Rui Manuel Pinheiro Moreira
(relator) — Adelino Lopes — Manuel Ferreira Neto.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Legitimidade passiva da Caixa Geral de Depósitos. Rescisão
de contratos de concessão de incentivos financeiros (Re-
solução do Conselho de Ministros no 55/95 de 17 de Junho).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Será pertença do Estado, do Fundo Social Europeu e
do FEDER as verbas concedidas ao abrigo da Resolução
do Conselho de Ministros no 55/95 de 17 de Junho, es-
tando a C.G.D. apenas associada à gestão do regime
dos incentivos financeiros concedidos ao abrigo daquela
Resolução.

2 — A ordem de reposição de incentivos não ocasiona qual-
quer prejuízo à Caixa Geral de Depósitos, pelo que sen-
do-lhe indiferente que o acto seja mantido ou anulado
é a Caixa parte ilegítima no recurso contencioso destinado
a discutir a legitimidade do despacho conjunto da Mi-
nistra do Planeamento, do Secretário de Estado do Tra-
balho e Formação e do Ministro da Economia que au-
toriza a rescisão do contrato de concessão de incentivos.

Recurso n.o 46 677; Recorrente: Lagotex - Comunicação e Multimé-
dia, L.da; Recorridos: Ministra do Planeamento e outros; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Marques Borges.

Acordam em conferência na Secção do Contencioso Administrativo
do S.T.A.

I - Lagotex II - Comunicação e Multimédia, Lda, com sede na
R. Mestre de Avis, M.M., 1.o Esquerdo, em Oeiras, interpôs recurso
contencioso contra o despacho conjunto de 21.7.2000 da Ministra
do Planeamento, do Secretário de Estado do Trabalho e Formação
e do Ministro da Economia que autorizou a rescisão do contrato
de concessão de incentivos celebrado por aquela empresa no âmbito
do Regime de Incentivos às Microempresas e que determinou a re-
posição de um incentivo concedido, acrescido de juros calculados à
taxa aplicável a operações de idêntica duração, no prazo de 60 dias
contados da data da notificação da reposição.
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II - Citada a Caixa Geral de Depósitos para os termos do processo
veio referir ser parte ilegítima em relação à pretendida anulação do
acto recorrido, já que, em recurso, a manutenção da vigência do acto
ou a sua anulação em nada a afectariam.

III - O M.P. ouvido sobre a invocada ilegitimidade passiva da C.G.D.
veio referir concordar com a posição expressa por esta última entidade,
pelo que deveria a Caixa ser julgada parte ilegítima.

IV - Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar, desde já, a invocada
ilegitimidade passiva da Caixa Geral de Depósitos.

A) Com interesse para decidir a questão suscitada considera-se
relevante a seguinte matéria de facto:

1.o)
Tendo a Lagotex, ora recorrente, apresentado um projecto de can-

didatura ao regime de incentivos às Microempresas, nos termos da
Resolução de Conselho de Ministros n.o 57/95 de 17 de Julho e do
D.L. 34/95 de 11 de Fevereiro, foi aprovado o projecto e celebrado
em 13.8.1997 com a Caixa Geral de Depósitos um contrato de con-
cessão de crédito e de incentivos constante de fls. 26 a 36 dos autos
que aqui se dá por reproduzido.

2.o)
Por despacho conjunto de 21.7.2000 da Ministra do Planeamento,

do Secretário de Estado do Trabalho e Formação e do Ministro da
Economia, foi autorizada a rescisão do contrato de concessão de in-
centivos celebrado e notificada a Lagotex “de acordo com o definido
no n.o 1 do ponto 15.o, da Resolução do Conselho de Ministros 57/95,
de 17 de Junho” que deveria “proceder à reposição do incentivo,
acrescido de juros calculados à taxa aplicável a operações de idêntica
duração, no prazo de 60 dias contados da notificação da reposição”.

3.o)
Entre a Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR),

o Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE)
e a Caixa Geral de Depósitos foi celebrado um protocolo de co-
laboração em 28 de Julho de 1995, cujo teor se dá aqui por reproduzido
e que consta dos autos de fls. 89 a 98, o qual tinha por objecto
definir as relações entre aqueles organismos, para efeitos do previsto
no n.o 3 do ponto 11.o do Regulamento do Programa das Iniciativas
de Desenvolvimento Local, aprovado pela Resolução de Conselho
de Ministros n.os 57/95 de 17 de Junho.

B) Da fundamentação de facto e de direito
Como é sabido, em direito administrativo a legitimidade passiva

afere-se, em princípio, pela autoria do acto administrativo impugnado,
de acordo com o art.o 36.o n.o 1 alínea c) da L.P.T.A., o litisconsórcio
necessário só é imposto, pelo lado passivo, em relação aos interessados
a quem o provimento do recurso possa directamente prejudicar, como
se infere do mesmo preceito legal e do seu n.o 1.o, alínea b).

A questão que é colocada é, pois, de apurar se a Caixa Geral
de Depósitos, face ao pedido de anulação de um despacho conjunto
da Ministra do Planeamento, do Secretário de Estado do Trabalho
e Formação e do Ministro da Economia, que ordenou a reposição
de um incentivo financeiro, concedido ao abrigo da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 57/95 de 17 de Junho, tem, ou não, interesse.
na procedência ou improcedência do recurso e se poderá, ou não,
ser afectada, com a decisão a adoptar no presente processo.
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A resposta a tal questão, como sustenta a Caixa Geral de Depósitos,
é, no sentido da sua ilegitimidade. De facto, como resulta da análise
do contrato de concessão de crédito e de incentivos (IDL), celebrado
entre a Caixa e a ora recorrente, faz-se, naquele contrato, uma clara
demarcação entre o contrato de concessão dos incentivos financeiros
concedidos e a concessão de um empréstimo, que a Caixa atribuiu,
igualmente, à ora recorrente, no total de 3.500.000$00. Designada-
mente, no contrato de concessão de Incentivos Financeiros, no mon-
tante de 6.314.520$00, o empréstimo de 3.500.000$00 concedido pela
Caixa funciona como forma de cobertura financeira do projecto, dis-
tinto e autónomo em relação ao financiamento que está em causa
nos presentes autos, da quantia de 6.314.520$00. O não pagamento
pontual de qualquer das prestações devidas pelo empréstimo de
3.500.000$00 pode dar lugar à resolução do contrato e ao imediato
vencimento da dívida, [cláusula 6a n.o 1 b)] mas a restituição do in-
centivo financeiro, que pode ser rescindido pela Caixa, pressupõe,
previamente, como o foi, no caso, um acto conjunto dos Ministros
relacionado com a concessão do incentivo, limitando-se a Caixa a
ter que accionar o que foi decidido naquele âmbito, uma vez que
se trata de verbas concedidas a título de subsídio a fundo perdido
para a criação de emprego, de bonificação de juros e subsídio a fundo
perdido ao investimento, pertença do Estado e do Fundo Social Eu-
ropeu e do FEDER.

Na verdade, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros
n.o 57/95 de 17.6.1995 e do Protocolo de Colaboração entre a Di-
recção-Geral do Desenvolvimento Regional, o Departamento para
os Assuntos do Fundo Social Europeu e a Caixa Geral de Depósitos,
esta última entidade, quanto ao regime de incentivos, está, apenas,
associada à gestão do regime, instruindo os pedidos de financiamento,
formalizando os contratos a celebrar e rescindindo-os, mas, só após
a audição da comissão de selecção e depois da entidade coordenadora
da gestão (A Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional) e os
Ministérios competentes (art.o 11.o n.o 1, e 12.o e 13.o n.o 6 e 7 da
Resolução do Conselho de Ministros n.o 57/95) se tem decidido pela
rescisão do contrato de incentivos celebrado. O que quer dizer que,
no caso em apreciação, tendo sido ordenada a reposição do incentivo
pelo despacho conjunto dos membros do Governo competentes, acres-
cido dos juros celebrados à taxa aplicável a operações de idêntica
duração, a ser declarada pelo tribunal a ilegalidade de tal reposição,
respeitante a verbas de que a Caixa é apenas gestora, subordinada
às directrizes vinculantes do Estado, daí não resultará qualquer pre-
juízo para a Caixa Geral de Depósitos, uma vez que, quer seja mantido
o acto impugnado, ou a mesmo seja anulado, daí não reverterá qual-
quer prejuízo directo e imediato com reflexos para a parte do fi-
nanciamento (do empréstimo) por si concedido à ora recorrente, nem
estão em causa verbas que lhe pertençam ou tenha disponibilizado.

Há, pois, que concluir, no sentido da ilegitimidade da recorrida
Caixa Geral de Depósitos para os termos do presente recurso.

Decisão: Termos em que se julga procedente a questão prévia da
ilegitimidade passiva da Caixa Geral de Depósitos e se determina
a sua absolvição da instância, prosseguindo os autos os seus ulteriores
termos, notificando-se a recorrente e as autoridades recorridas para
alegarem (art.o 67.o do R.S.T.A.).
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00
e a procuradoria em 10.000$00.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Joaquim Marques Borges (re-
lator) — João Manuel Belchior — Adelino Lopes.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Deficientes das Forças Armadas. Revisão da pensão de re-
forma. Órgão competente.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O pedido de revisão de pensão de reforma, formulado
ao abrigo do disposto no arto 1o do DL. no 134/97, de
31/5, deve ser dirigido à Caixa Geral de Aposentações,
entregue ao respectivo Chefe de Estado-Maior do ramo
a que pertenceu o requerente, instruído por aquele com
junção de informação de promoção ou não promoção
do interessado ao posto superior e, seguidamente, en-
dereçado àquela mesma Caixa para decisão.

II — A natureza, positiva ou negativa, daquela informação so-
bre a promoção do interessado não interfere com a com-
petência do órgão decisor do procedimento mas, por-
ventura, no sentido da decisão.

III — O despacho proferido pelo Sr. Chefe do Estado-Maior
da Armada a mandar arquivar o pedido referido em I
é um acto lesivo, contenciosamente impugnável.

IV — Este acto é nulo, nos termos do arto 133o no 2 al.b)
do CPA.

Recurso n.o 47 128; Recorrente: Almirante Chefe do Estado-Maior
da Armada; Recorrido: Joaquim Pereira Araújo. Relator: Ex.mo

Cons.o Dr. Pires Esteves.

Acordam na 1a Secção (2a Subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

Joaquim Pereira Araújo, casado, Sargento Ajudante, Deficiente da
Forças Armadas (DFA), na situação de reforma extraordinária, re-
sidente na Rua Calouste Gulbenkian, 5, r/c, Esq. 2830 Barreiro, im-
pugnou contenciosamente o despacho de 30 de Dezembro de 1997
do Sr. Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), que
determinou o arquivamento do pedido de que lhe fossem aplicadas
as disposições do arto 1o do DL. no 134/97, de 31 de Maio.

Por acórdão de 12/10/2000 do Tribunal Central Administrativo
(fls.88 a 93) foi concedido provimento ao recurso contencioso e anu-
lado o acto impugnado.
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Não se conformando com a decisão, dela interpôs recurso para
o Supremo Tribunal a entidade recorrida, formulando nas suas con-
clusões as seguintes conclusões:

“1a - O mui douto acórdão recorrido enferma do vício de violação
de lei, concretamente do arto1o do DL. no 134/97, de 31/5, ao con-
siderar o recorrente abrangido pelas respectivas normas;

2a - Na verdade, a decisão que o qualificou como DFA foi tomada
ao abrigo das disposições do DL. no 43/76, de 20/1, tendo todo o
inerente processo decorrido nos termos do mesmo diploma;

3a - O DL. no 134/97 só é aplicável aos militares qualificados au-
tomaticamente como DFA’s, ou que o tenham sido nos termos do
DL. no 210/73;

4a - Em consequência, o recorrente não é um dos destinatários
das suas normas, pois não faz parte de um daqueles grupos;

5a - Afinal, é o momento em que é proferido o acto de qualificação
que determina o regime jurídico aplicável e não o momento da ocor-
rência dos pressupostos dessa qualificação;

6a - Tem esta tese constituído doutrina constante e pacífica desse
Venerando Tribunal”.

Nas suas contra-alegações o ora recorrido formula a seguinte
conclusão:

“O acórdão recorrido de conceder provimento ao recurso interposto
do despacho de 30 de Dezembro de 1997 do Almirante Chefe do
Estado Maior da Armada, por violação da norma do arto 1o do DL.
no 134/97, de 31 de Maio, deve ser mantido, pois entendimento con-
trário, equivaleria a atribuir-lhe tratamento desigual relativamente
àqueles que, em situação idêntica, beneficiaram dos direitos previstos
no DL. no 134/97, apenas pela circunstância de a decisão de qua-
lificação como DFA ter sido proferida após a entrada em vigor do
DL. no 43/76, de 20/1, o que ofenderia o princípio da igualdade con-
sagrado no arto13o da CRP e a doutrina do Acórdão do Tribunal
Constitucional no 563/96 de 10/4”.

Emitiu douto parecer o Ex.mo Procurador Geral Adjunto com o
seguinte teor:

“1. Visto.
2. Deve, na matéria, firmar-se a jurisprudência deste Supremo Tri-

bunal (veja-se, além dos arestos citados a fls. 105, mais recentemente,
Acs. De 28/11/00-rec. no 45.950 e de 18/1/00-rec. no 45.928), con-
cedendo-se provimento ao recurso (revendo-se à luz da apontada
jurisprudência, aposição activamente manifestada no processo, a
fls. 84/85)”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recolhido foram dados como provados os seguintes

factos:
A - Na sequência do serviço militar prestado no Ultramar entre

1964/74, o recorrente adquiriu doença que, por despacho de 1/6/90,
do V-Almirante SSPA, por delegação do Chefe de Estado Maior
da Armada, foi considerada adquirida em serviço de campanha e
por motivo do mesmo, tendo sido atribuído ao recorrente o ”grau
de incapacidade de 83%”;

B - O recorrente foi considerado incapaz para todo o serviço pela
J.S.N., em 19/7/90;

C - A partir de 28/2/89, o recorrente passou à situação de reserva;
D - Por requerimento de 17/7/97, o ora recorrente solicitou à ”Caixa

Geral de Aposentações” a ”revisão da sua pensão de reforma” ao abrigo
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do DL. no 134/97, de 31 de Maio, argumentando para o efeito ter
sido considerado DFA nos termos do no 1 do arto 18 do DL. no 43/76,
com grau de incapacidade de 83% (doc. de fls. 55);

E - A ”Repartição de reservas e reformas” da Marinha, em 13/10/97,
elaborou a informação no 8CH/97 - «Promoções de FDA’s por apli-
cação do DL. no 134/97, de 31 de Maio» - onde se refere, além
do mais, o seguinte:

“(...)
4-Dado as dúvidas levantadas na interpretação do DL. no 134/97 ...,

foi promovida e realizada nesta Repartição uma reunião com os chefes
das repartições dos outros dois ramos para uniformização de critérios.

5 - Ficou, então, acordado que ficariam abrangidos por aquele
diploma os militares que:

(...)
c - Tivessem passado à reforma extraordinária até 25 de Abril de

1976 (data a partir da qual, conforme consta no preâmbulo do DL.
no 134/97, produz efeitos a declaração de inconstitucionalidade da
norma posta em vigor pela Portaria no 162/76)

(...)
8 - Remetam-se igualmente os originais dos requerimentos dos

militares que não são abrangidos, com a informação do motivo por
que não o são, propondo-se que sobre eles seja exarado o seguinte
despacho colectivo:

«Arquive-se, uma vez que o pedido não pode ter seguimento dado
que não reunindo os requisitos indicados no arto 1o do DL. no 134/97,
não pode ser promovido nos termos do mesmo diploma» (doc. de
fls 60/61 que se reproduz).

F - Sobre o requerimento a que se alude em D), foi pelo Almirante
Chefe do Estado Maior da Armada proferido, 30/12/97, o seguinte
despacho:

“Arquive-se, uma vez que o pedido não pode ter seguimento dado
que não reunindo os requisitos indicados no arto 1o do DL. no 134/97,
não pode ser promovido nos termos do mesmo diploma” (doc. de
fls. 17).

Tendo por base estes factos, o tribunal ”a quo” concedeu pro-
vimento ao recurso, por entender que o acto violava o disposto no
arto 1o do DL. no 134/97.

É contra este erro de julgamento considerar violado o arto 1o do
DL. no 134/97 que se insurge o recorrente nas conclusões das suas
alegações. Vejamos se elas procedem.

Refere-se naquele DL no 134/97, de 31 de Maio:
Arto 1o - Os militares dos quadros permanentes das Forças Armadas,

nos termos das alíneas b) e c) do no 1 do arto 18o do DL. no 43/76,
de 20 de Janeiro, na situação de reforma extraordinária com um grau
de incapacidade geral de ganho igual ou superior a 30 %, e que não
optaram pelo serviço activo, são promovidos ao posto a que teriam as-
cendido, tendo por referência a carreira dos militares à sua esquerda
à data em que mudaram de situação, e que foram normalmente pro-
movidos aos postos imediatos.

Arto 2o - Os militares nas condições referidas no arto 1 passam a
ter o direito à pensão de reforma correspondente ao posto a que forem
promovidos...

Arto 3o A revisão de pensão de reforma, decorrente do disposto no
arto 1o do presente diploma, deverá ser pedida pelo interessado à Caixa
Geral de Aposentações, em requerimento instruído com informação do
Estado Maior do respectivo ramo...
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No acórdão recorrido foi decidido que “o DL. no 210/73 visou a
sua aplicação a todos os militares do quadro permanente ... que se
tornem deficientes em consequência de acidentes ou doenças resultantes
do serviço de campanha, nomeadamente naquelas que tiveram lugar
nas ex-províncias ultramarinas portuguesas, como foi o caso do ora
recorrente. O DL. no 210/73, como refere expressamente o seu arto 17o,
aplica-se aos militantes que se tenham tornado inválidos pelos motivos
indicados no arto 1o (disposição esta mantida em vigor pelo arto 18o

no 3 do DL. no 43/76), a partir de 1 de Janeiro de 1961. Assim, a
doença contraída pelo recorrente (na vigência do DL. no 210/73) era
determinante, ao abrigo desse diploma, para que ao recorrente fosse
reconhecida a condição de DFA (cfr. Arts. 1o e 2o). Donde resulta que,
na vigência do DL. no 210/73, já o recorrente era deficiente, embora
essa condição só posteriormente tenha sido reconhecida por despacho
... A circunstância de já estar em vigor o DL. no 43/76, no momento
em que o recorrente foi considerado DFA não altera em nada as condições
em que se deu o acidente (ou doença). Pensamos assim, que o que
é relevante, para efeitos de integração de um militar no âmbito do arto 18o

no 2 al.c) do DL. no 43/76, é o ter sofrido um acidente (ou doença)
nas condições em que o DL. no 210/73, considera bastante para a qua-
lificação de DFA....Temos, assim, que concluir que ao recorrente assiste
o direito a beneficiar da pretendida promoção, prevista no arto 1o do
DL. no 134/97, de 31 de Maio e daí a procedência do recurso”.

De acordo com o arto 3o acima transcrito, o pedido de revisão
da pensão de reforma deve ser dirigido à Caixa Geral de Aposentações.

Deste preceito, e ainda segundo os arts. 112o no 3, 97o no 1 e
108o no 1 do Estatuto da Aposentação, resulta que a competência
para a revisão da pensão de reforma solicitada pelo ora recorrido
pertence a dois administradores da Caixa Geral de Aposentações.

O pedido de revisão da referida pensão deve ser formulado pelo
interessado (arts. 3o do DL. no 134/97 e 101o no 1 do EA, ver: arto 54o

do CPA) e dirigido à Caixa Geral de Aposentações.
Assim, de acordo como o arto 29o no 1 do Código de Procedimento

Administrativo a competência para conhecer e decidir dos reque-
rimento e pedido apresentados pertence à Caixa Geral de Aposen-
tações, através de resolução tomada por dois administradores.

Aliás, por isso é que o recorrente dirigiu o seu requerimento a
pedir a revisão da sua pensão de reforma à Caixa Geral de Apo-
sentações, como o impõe o arto 74o no 1 al.a) do Código do Pro-
cedimento Administrativo (fls. 10).

O regime regra sobre o local da apresentação dos requerimentos
consta no arto 77o e segs. do CPA e é o de que os requerimentos
devem ser apresentados nos serviços dos órgãos aos quais são dirigidos.

Porém, o pedido de revisão da pensão de reforma em causa deve
ser instruído com informação do Estado-Maior do respectivo ramo
(arto 3o do DL. no 134/97). Ou seja, aquele pedido de revisão da
pensão de reforma é uma alteração desta para mais, tem que ser
precedida da promoção a que se refere o arto 1o do mesmo diploma
legal.

Mas a competência do Chefe de Estado-Maior do ramo a que
pertenceu o interessado, no caso o da Armada, apenas tem com-
petência para prestar aquela informação sobre a promoção ou não
promoção do interessado ao posto superior, segundo os critérios es-
tabelecidos no arto 1o do DL. no 134/97.

Temos, assim, que o pedido de revisão de pensão de reforma deve
ser dirigido à Caixa Geral de Aposentações, entregue ao respectivo
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Chefe Geral de Aposentações, entregue ao respectivo Chefe de Es-
tado-Maior do ramo a que pertenceu o requerente, instruído por
aquele com a junção de tal informação e, seguidamente, endereçado
àquela mesma Caixa para decisão.

A natureza (positiva ou negativa) daquela informação sobre a pro-
moção do interessado não interfere com a competência do órgão
decisor do procedimento mas, porventura, no sentido da decisão.

Ora, o despacho arquive-se praticado pelo ora recorrente sobre
o processo administrativo é um acto lesivo para o recorrido, na medida
em que restringe os seus direitos.

Aliás, o despacho “arquive-se” já por este Supremo Tribunal foi
considerado como definitivo e executório, e, como tal, contenciosa-
mente impugnável (Acs. de 13/11/1936 e de 22/6/1962, in, respec-
tivamente, Col., II, pág. 285 e Acs. Douts. 12o, pág. 1534).

O recorrente ao praticar o acto contenciosamente recorrido, ex-
tinguiu o procedimento (arts, 106o e 107o do CPA), sem ter com-
petência para o fazer, a qual cabia, como já acima se referiu, à Caixa
Geral de Aposentações.

Assim, o despacho impugnado pelo recorrido, da autoria do Sr.
Almirante Chefe do Estado Maior da Armada de 30/12/1997, é nulo,
nos termos do arto 133o no 2 al.b) do CPA.

Esta nulidade é de conhecimento oficioso e a todo o tempo.
De acordo com tudo o exposto, nega-se provimento ao presente

recurso jurisdicional, confirma-se o acórdão recorrido por outras ra-
zões e, em consequência de tudo o que se disse, declara-se nulo o
acto contenciosamente impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Américo Joaquim Pires Este-
ves — Manuel Ferreira Neto — Pedro Manuel de Pinho Gouveia e Melo
(vencido, por entender que o despacho do Chefe do Estado-Maior
da Armada, contrariamente ao entendimento que foi acolhido, se
limitou a decidir não reunir o interessado os requisitos para a sua
promoção nos termos e para os efeitos do DL no 134/97, de 31/5,
âmbito no qual se conteve no campo das suas atribuições; não decidiu
pois sobre a alteração da pensão de reforma do interessado. E só
nesta última hipótese é que caberia falar de falta de atribuições por
parte da acima referida autoridade militar).

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Contrato administrativo. Acto recorrível.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em regra, os actos praticados pela Administração, no
exercício de direitos potestativos previstos na legislação
reguladora do contrato administrativo ou conferidos pelas
respectivas cláusulas não são actos administrativos para
efeito de recurso contencioso.
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2 — Porém assumem esta natureza os actos cuja prática se
funda num autorictas geral, nos quais a administração
se arroga o poder de definir, de modo autoritário, a si-
tuação jurídica do contratante particular.

3 — Assim, configura acto administrativo recorrível a decisão
que impõe o pagamento de indemnização, não prevista
nas normas legais pertinentes, ao militar em regime de
contrato, cuja cessação ocorreu antes do termo do cor-
respondente prazo, a requerimento do militar, deferido
pela entidade competente.

Recurso n.o 47 220, em que é recorrente Rui Alberto Rocha Ribeiro
e recorrido o Chefe do Estado Maior da Força Aérea. Relator,
o Ex.mo Cons.o Adérito dos Santos.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

Rui Alberto Rocha Ribeiro, piloto-aviador, com os sinais dos autos,
recorre para este Supremo Tribunal, do acórdão do Tribunal Central
Administrativo que rejeitou, por ilegalidade da respectiva interposição,
o recurso contencioso que ali interpôs dos despachos do Chefe do
Estado Maior da Força Aérea (CEMFA), de 03 e 08 de Julho de
1998, que condicionaram a cessação do regime de contrato do re-
corrente com aquela instituição ao pagamento de uma indemnização
pecuniária de 2.591.088$ (dois milhões quinhentos e um mil e oitenta
e oito escudos).

Em síntese útil, são as seguintes as conclusões da alegação do
recorrente:

- o acórdão recorrido violou a lei ao considerar que os despachos
contenciosamente recorridos não são actos administrativos e exe-
cutórios;

- o recorrente iniciou o serviço militar obrigatório (SMO) na Força
Aérea, em 01 de Outubro de 1990, e passou para o Regime de Contrato
(RC), em 01 de Janeiro de 1995, com prazo até 31 de Dezembro
de 1999;

- em 27 de Abril de 1988, requereu a passagem à disponibilidade,
a ser decretada com efeitos a partir de 25 de Junho do mesmo ano;

- o requerimento foi atendido pelo CEMFA, que, pelo despacho
de 03.06.98, mandou os serviços competentes efectuarem o cálculo
da indemnização a pagar pelo requerente,

- essa indemnização, com que concordou o despacho de 06.06.98,
foi calculada por aplicação do disposto no art. 184/1/c) e 3 do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), que prevê o pagamento
de uma indemnização pelos militares do Quadro Permanente (QP),
quando solicitem o abate efectivo, antes do cumprimento do tempo
de serviço mínimo;

- segundo o art. 388 EMFAR, o militar em regime de voluntariado
fica vinculado ao regime de contrato a partir do momento da assinatura
dessa forma de prestação de serviço;

- recorrente ficou vinculado por um contrato administrativo tipi-
ficado, pelo art. 178/2/h) do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), como sendo de ”prestação para fins de imediata utilidade
pública” e na modalidade designada por contrato de provimento;

- contrato este tipificado, no DL 427/89, cujo art. 44 remete para
legislação específica dos corpos especiais, nela incluindo os militares
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das forças armadas, razão pela qual o regime de contrato dos militares
provenientes do SMO ou do serviço militar voluntário (SMV) está
regulado no EMFAR;

- o art. 51/1/g) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(ETAF) confere aos tribunais administrativos competência para co-
nhecerem das acções administrativas e o art. 9 do mesmo diploma,
que revogou o art. 815, §2 do Código Administrativo (CA), define
a competência contenciosa para a constituição, modificação e extinção
da relação jurídica;

- contudo, o n.o 3 da referida norma manteve a anterior doutrina
do CA, onde já se permita o recurso contencioso e actos adminis-
trativos destacáveis relacionados com a ”formação execução dos con-
tratos administrativos”;

- o deferimento pela autoridade recorrida do requerimento pelo
recorrente consubstanciou um acto administrativo proferido no âmbito
dos poderes de autoridade aquela entidade;

- que considerou não haver prejuízo para o organismo e, por con-
seguinte, para o interesse público conceder a rescisão do contrato
antes do fim do prazo previsto;

- acto enquadrado no previsão do art. 9 do ETAF, que admite
a prática de actos administrativos em tudo o que se relaciona com
a execução de contratos administrativos;

- a entender-se que deveria se interposta uma acção administrativa,
então seria vedada à Autoridade impor uma indemnização a título
sancionatório do recorrente, pois essa competência caberia ao tribunal
competente, sob pena de usurpação de poderes, em violação dos
art. 205 e 206 da constituição da Republica Portuguesa (CRP);

- apenas no exercício do ”jus imperii” poderia haver uma decisão
como a ora recorrida, passivel de recurso contencioso, no caso de
ser contrária à lei;

- incorrecto foi também o recurso à analogia, para aplicar ao re-
corrente o art. 184/1/c) e 3 do EMFAR, equiparando-o a um militar
do QP;

- quando o estatuto destes militares e os do Recorrente é totalmente
diferente, conforme se depreende da leitura dos arts. 4 e 5 do citado
diploma;

- uns são profissionais formados nas Academias dos três ramos
das Forças Armadas e que estão obrigados ao cumprimento de um
tempo mínimo de serviços após completarem a formação ministrada
nessas escolas superiores;

- os outros são militares provenientes do SMO ou do SMV que
se mantêm ao serviço para além do tempo programado para os seus
casos pela lei do serviço militar e com o fim de suprimirem deficiências
da área do pessoal especializado dos Forças Armadas, contratados
por possuírem qualidades técnicas com interesse para estas;

- donde não haver necessidade de indemnizarem quem quer seja,
se optarem pela passagem à disponibilidade antes do termo do con-
trato e a entidade competente entender que não existe inconveniente
para o interesse público, que no caso é o organismo onde militar
desempenha funções;

- daí entender-se a expressão dada pelo legislador ao art. 410/1/b
EMFAR, que pôs como única condição à passagem antecipada à
disponibilidade o não haver inconveniente para o serviço. Decisão
discricionária a cargo do superior hierárquico competente;
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- os dois despachos em causa definiram a situação jurídica do re-
corrente e foram proferidos em conformidade com os poderes da
Autoridade;

- que, mesmo nos contratos administrativos, pode emitir actos ad-
ministrativos definitivos produtores de feitos jurídicos, quando se in-
terpretam e executam normas neles estipuladas;

- destacáveis ou não, os dois despachos são verdadeiros actos ad-
ministrativos, que impuseram uma interpretação por via da analogia
de uma norma unicamente prevista para os militares do QP;

- onde ser violadora do art. 184/1/c) do EMFAR, por incompatível
com o regime de contrato regulado no art. 410;

- o acórdão recorrido violou os artes 108, 113 e 114 do EMFAR,
por não considerar os despachos do CEMFA como actos adminis-
trativos definitivos.

Contra-alegou a entidade recorrida, terminando com as seguintes
conclusões:

a) O objecto do recurso jurisdicional é constituído pelos vícios ou
erros de julgamento imputados à sentença e não as ilegalidades im-
putadas ao acto administrativo contenciosamente impugnado;

b) Os artigos 108o, 113o e 114o do EMFAR não estabelecem, nem
o podiam fazer sob pena de violação dos artigos 212o, n.o 3 e 268o,
n.o 4 da Constituição da Republica Portuguesa, que o recurso con-
tenciosos de anulação é o único meio de impugnação contenciosa
dos actos dos Chefes dos Estados-Maiores dos ramos das Forças
Armadas;

c) A situação jurídico-funcional do recorrente perante a Força Aé-
rea Portuguesa encontrava-se definida ao abrigo de um contrato ad-
ministrativo, que revestia, inequivocamente, a natureza de contrato
administrativo de provimento, como, aliás, veio a ser expressamente
reconhecido pelo legislador no n.o 1 do artigo 45o do Decreto-Lei
n.o 289/2000, de 14 de Novembro;

d) O disposto no n.o 1 do artigo 405o do EMFAR previa uma
situação de rescisão convencional, baseada num encontro de vontades
do militar e da instituição militar;

e) Sendo um a situação de rescisão convencional, ao emitir o des-
pacho de 3/17/98 o CEMFA, representando a Administração, agiu
como parte no contrato e não como uma autoridade, produzindo
uma declaração de base negocial, e não um acto administrativo;

f) O que está em causa é precisamente a fixação da interpretação
e alcance do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 405o do EMFAR,
através da declaração negocial de 3/07/98;

g) Nos termos do artigo 186o do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, a interpretação pela Administração de clausulas con-
tratuais não se pode operar por via de actos administrativos definitivos
e executórios;

h) A forma não é o recurso contencioso de anulação, mas a acção
sobre contratos administrativos, nos termos e ao abrigo do disposto
na alínea g) do n.o 1 do artigo 51o do ETAF, como bem decidiu
o Acórdão recorrido.

Neste Supremo Tribunal, o representante do Ministério Público
emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso ju-
risdicional, por considerar que se trata, no caso dos autos, de uma
rescisão convencional do contrato.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O acórdão recorrido baseou-se na seguinte matéria de facto:
a) O recorrente iniciou serviço na Força Aérea em 1.1.90, na qua-

lidade de oficial miliciano piloto-aviador por um período de seis anos;



7234

b) 1.1.1995, o recorrente aderiu ao regime de contrato em vigor
no âmbito das Forças Armadas, o qual deveria terminar em 31.12.99;

c) em 27.4.98, o recorrente solicitou a sua passagem à disponi-
bilidade para o dia 25.6.98, ao abrigo da l. a) do n.o 1 do art. 405
do EMFAR, em virtude de ter perspectiva de emprego em empresa
civil;

d) Após informação dos serviços competentes, o Sr. Chefe do Estado
Maior da Força Aérea proferiu dois despachos. Em 3 de Julho de
1998, o seguinte:

- ”Deferido, devendo ser desligado do serviço após o pagamento
de indemnização que vier a ser calculada”;

E, em 8 de Julho de 1998, após cálculo da indemnização a pagar
pelo recorrente, o seguinte:

- ”Concordo e aprovo a metodologia aqui apresentada”;
e) O conteúdo dos despachos do Sr. C.E.M.F.A. foi notificado

ao recorrente em 17.7.98
f) O recorrente procedeu à liquidação da importância em causa,

embora tenha formalmente declarado que não concordava com o
teor do despacho que aplicava ao seu caso uma fórmula de cálculo
prevista para o pessoal ligado ao Quadro Permanente.

O acórdão recorrido rejeitou o recurso contencioso com base na
consideração de que não estamos perante um acto destacável res-
peitante à formação ou à execução do contrato, mas antes perante
uma situação de rescisão convencional do contrato (arts. 405o e 406o

do EMFAR, na redacção que lhes foi dada pelo DL 157/92, de 31
de Julho), operada pelos despachos de 3.7.98 e de 6.7.98, após re-
querimento do próprio recorrente.

No âmbito de tal rescisão convencional, o recorrente apenas dis-
corda do método de cálculo da indemnização por si devida, que a
autoridade recorrida efectuou com referência à fórmula prevista no
Dec-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, mas essa é uma questão a
resolver no âmbito da acção administrativa.

Ou seja: a Administração agiu como parte no contrato, sob iniciativa
do recorrente, tendo este aceite a rescisão e liquidado a importância
devida pela antecipação da passagem a disponibilidade.

O método de cálculo de tal importância só podia, como é óbvio,
ser efectuado pela administração, mediante interpretação e aplicação
das normas legais pertinentes, e sem que isso signifique a produção
de qualquer acto destacável.

A discordância do recorrente com essa interpretação significa tão
somente uma opinião divergente sobre o conteúdo dessa relação ju-
ridico-administrativa em causa a dirimir, por meio de acção.

Vejamos.
O recorrente pediu a rescisão do contrato que o vinculava às Forças

Armadas, regulado pelos arts. 388 e seguintes do EMFAR (red. do
DL 157/92, de 31 de Julho).

A cessação do contrato vem regulada no art. 405 do EMFAR,
que dispõe:

Artigo 405.o

Cessação

1 - A prestação do serviço militar em RC pode cessar nas seguintes
condições:

a) A seu requerimento, desde que não haja inconveniente para o
serviço;

(1) Artigo 184o - Abate aos QP: 1-É abatido aos QP, ficando sujeito às obrigações decorren-
tes da Lei do Serviço Militar (LSM), o militar que: (. . .); c) Não tendo cumprido o tempo
mínimo de serviço efectivo após o ingresso nos QP fixando neste Estatuto para cada categoria,
o requeira, e a tanto seja autorizado, mediante indemnização à Fazenda Nacional, a fixar
pelo respectivo CEM; (...)
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b) Por desistência ou não aproveitamento em curso por razões que
lhe sejam imputáveis;

c) Por falta de aptidão física ou psíquica, comprovada por competente
junta médica, desde que não resultante de acidente em serviço ou doença
adquirida por motivo do mesmo;

d) Por comprovada falta de aptidão técnico profissional para o de-
sempenho das suas funções;

e) Por aplicação das sanções previstas no CJM ou no RDM ou carência
de idoneidade para se manter na efectividade de serviço, após conclusão
do respectivo processo.

2 - O apuramento dos factos que levam aplicação das alíneas d)
e e) do n.o 1 será feito em processo próprio, do qual deve constar a
matéria necessária à apreciação e decisão final, que compete no CEM
do ramo respectivo ou em quem neste delegar.

Em face dessa norma legal, e designadamente da alínea a) do res-
pectivo n.o 1, à entidade recorrida assistia o direito de avaliar da
eventual inconveniência para o serviço, que eventualmente pudesse
resultar da satisfação da pretensão do requerente. E, certamente por-
que considerou que não se verificava essa inconveniência, deferiu
a pretensão formulada. Nessa medida, agiu como parte no contrato
e o litígio que eventualmente tivesse surgido a propósito dessa con-
dição de cessação do contrato haveria, por certo, que ser dirimido
na competente acção. Pois que os actos que, nesse âmbito, a Ad-
ministração praticasse não assumiriam a natureza de actos adminis-
trativos (cfr. art. 186 CPA).

Porém, a entidade recorrida não se limitou a isso. Para além de
acordar na cessação do contrato e consequente desvinculação do re-
corrente, impôs a este, através dos despachos em causa, o pagamento
de indemnização, com fundamento no disposto no artigo 184o (1)
EMFAR, que prevê essa indemnização, como condição de abate ao
QP dos militares que o requeiram.

Ora, como alega o recorrente, o estatuto dos militares do QP é
distinto do regime de contrato, no âmbito do qual o mesmo recorrente
prestava serviço militar. Sendo que, como se viu, em caso de cessação
desta prestação, a pedido do interessado, a lei aplicável não prevê
o pagamento de qualquer indemnização.

Assim, ao impor ao ora recorrente o pagamento de indemnização,
a entidade recorrida não agiu no exercício de um direito potestativo
previsto na legislação reguladora do contrato, como é regra na vida
dos contratos em que a Administração é parte (vd. Ac. 4.10.2001-Ro

47334). Antes exorbitou claramente o correspondente regime legal.
Diversamente do que entendeu o acórdão recorrido, aquela en-

tidade actuou com base numa autorictas geral, arrogando-se o poder
de definir, de modo unilateral autoritário, a situação jurídica do in-
teressado ora recorrente.

Embora relacionados com a execução do contrato, os questionados
actos, pelos quais a entidade recorrida impôs ao ora recorrente o
pagamento de indemnização e fixou o critério para o respectivo cál-
culo, constituem verdadeiros actos administrativos (vd. Art. 120 CPA),
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susceptíveis de impugnação contenciosa, em conformidade com a pre-
visão do art. 9/3 ETAF.

Assim sendo conclui-se pela legalidade do recurso contencioso in-
terposto pelo recorrente.

Termos em que, julgando-se procedente a alegação do recorrente,
se decide pela revogação do acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Adérito dos Santos — Gonçalves
Loureiro — [Vencido: Confirmaria a decisão porque, fundamental-
mente, está em causa a apreciação da declaração, aceitando (com
um a condição cuja legalidade é discutida) a proposta de resolução
do contrato administrativo.

A referida condição não deixa de ser elemento acessório e com
a mesma natureza do acto de aceitação de proposta de resolução
do contrato]. — João Cordeiro.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Licença de utilização de estabelecimento de bar. Acto ad-
ministrativo. Delegação do presidente da câmara em ve-
reador. Fundamentação. Petição inicial. Nulidade da sen-
tença.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Integraria nulidade por omissão de pronúncia (p. na al. d)
do n.o 1 do art.o 668.o do CPC) e não erro de julgamento
o facto de a sentença se não haver pronunciado sobre
alegada violação pelo acto impugnado de certos princípios
normativos.

2 — Constitui acto administrativo e como tal existente e in-
teligível como ”decisão de órgão da Administração que
ao abrigo de normas de direito público vise produzir efeitos
jurídicos numa situação individual e concreta” uma de-
cisão proferida por um vereador com poderes delegados
do presidente da câmara que concordou com uma in-
formação dos serviços em que se propunha a revogação
de pretenso deferimento tácito de um pedido de emissão
de licença de utilização relativamente estabelecimento de
bar a que o requerente se arrogava com direito.

3 — Tendo em vista o que prescreve a L.A.L. quanto às com-
petências que cabem ao presidente da câmara municipal
(cf. art.o 53.o) e aquelas que a câmara lhe pode delegar,
bem como as que pode subdelegar nos vereadores (cf.
ns. 1 e 2 do art.o 52.o), e face ao estabelecido nos n.os
1 e 2 do art.o 54.o, e havendo o presidente da câmara,
com invocação de tais normativos, delegado no autor
do acto impugnado - vereador em regime de permanência
- as competências que lhe cabem atinentes a Planeamento
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Urbanístico, Loteamento, Obras Particulares e Munici-
pais e Turismo, o que foi publicitado em obediência ao
disposto no n.o 2 do art.o 37.o do CPA, e pese embora
no acto impugnado se haver omitido a referência a tal
delegação (o que integra mera irregularidade de todo ir-
relevante pois que o interessado accionou o própria autor
do acto), não pode dizer-se estar o acto viciado de
incompetência.

4 — A fundamentação do acto administrativo deve ser apre-
ciada em função das circunstâncias do caso, nomeada-
mente do tipo de acto em causa, devendo a mesma evi-
denciar, de forma clara e inequívoca, o iter lógico e va-
lorativo seguido pela autoridade que o proferiu, tudo de
molde a que o interessado (colocado na posição de um
destinatário normal), podendo apreender os respectivos
fundamentos, possa depois conformar-se com a respectiva
estatuição ou decidir-se pelo seu afrontamento.

5 — A instância do recurso contencioso considera-se estabi-
lizada com a dedução da p.i., pelo que a não ser que
se esteja perante vícios que advieram ao conhecimento
do recorrente em momento posterior ou se trate de ques-
tões de conhecimento oficioso, o tribunal apenas pode
conhecer dos vícios invocados naquela sede.

Recurso n.o 47 319. Recorrente: José Valente dos Santos Pires. Re-
corrido: Vereador da Câmara Municipal de Castelo Branco. Re-
lator: Exm: Conso Dr. João Belchior.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I - Relatório
JOSÉ VALENTE DOS SANTOS PIRES, com os demais sinais dos

autos, recorre para este Supremo Tribunal Administrativo (STA) da
decisão do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra (TAC)
que negou provimento ao recurso contencioso para ali interposto do
despacho a 13 de Setembro de 1999, imputado ao Vereador em regime
de permanência da Câmara Municipal de Castelo Branco (E. R.).

A. Ao final da sua alegação formulou o recorrente as seguintes
conclusões:

1. O Tribunal a quo considerou que o despacho em causa nos
presentes autos era perfeitamente inteligível, válido e correctamente
fundamentado;

2. Salvo o devido respeito pela opinião contrária, o acto em causa
é perfeitamente ininteligível, com efeito, destina-se este a revogar
um acto de deferimento tácito, que a entidade recorrida sempre afir-
mou, mesmo na sua contestação, não existir, classificando-o, aliás,
no despacho em causa como “alegado acto”.

3. Defendendo, assim, que o acto que revogava... pura e simples-
mente não existia.

4. Ora, só pode ser dado como provado a existência de um acto
tácito de deferimento se o mesmo tiver sido aceite pela entidade
administrativa, o que nos presentes autos não aconteceu em qualquer
momento.

5. Bem pelo contrário, nunca o recorrido aceitou ou admitiu que
se tinha formado qualquer acto tácito sobre a pretensão do recorrente.
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6. Assim, como também nunca admitiu que o acto recorrido era
uma revogação do acto tácito que se tinha formado na ordem jurídica.

7. Assim, o acto recorrido não pode nunca ser considerado in-
teligível, claro, perceptível, compreensível, nem legalmente admissível,

8. Pois que tal acto recorrido pretende revogar o que não admite
existir, bem pelo contrário, afirmando a sua inexistência.

9. A ordem jurídica não admite, por violarem os mais fundamentais
direitos dos particulares e mas elementares regras de direito admi-
nistrativo e constitucional, que a entidade administrativa proceda a
”alegadas” revogações de ”hipotéticos” actos jurídicos.

10. Acresce que, o acto recorrido, foi adoptado sem qualquer for-
malismo legal.

11. Pelo que, o recorrente não se pode defender nem contrariar
tal despacho.

12. Invocou ainda o recorrente que o autor do acto não detinha
poderes para a sua prática e que não constava do mesmo qualquer
menção a uma delegação de poderes.

13. Alegou, ainda, que os documentos juntos aos autos pelo autor
do acto para prova dos seus poderes, se encontravam feridos de di-
versas omissões e irregularidades que questionavam a sua legalidade
e validade.

14. Pelo que, nunca poderia o acto de delegação ter sido declarado
válido e eficaz pela douta sentença.

15. O acto recorrido encontra-se, também, ferido do vício de forma,
por o mesmo não ter sido fundamentado.

16. Com efeito, não é admissível fundamentar-se um acto admi-
nistrativo através de suposições, como acontece in casu.

17. Do acto revogatório deverá constar a invalidade que enferma
o acto revogado, assim como a sua fundamentação.

18. Deve o acto revogatório ser realizado com cumprimento de
todas as formalidades necessárias para a realização do acto revogado.

19. A admitir-se que se está perante um acto revogatório do acto
de deferimento tácito, no mesmo não consta qualquer invalidade,
nem qualquer fundamentação sobre a mesma.

20. Pelo que tal acto sempre seria nulo.
21. Mas a douta sentença de que ora se recorre não se pronunciou,

conforme lhe foi requerido, quanto à violação de lei atenta a inin-
teligibilidade do seu objecto e das diversas irregularidades e ilega-
lidades nos actos necessários à sua formação.

22. Assim como também não se pronunciou sobre a violação do
princípio da boa-fé e dos direitos adquiridos cometendo, deste modo,
um erro de julgamento.

23. O recorrente sempre invocou que não tinha sido ouvido pela
entidade administrativa em todo o processo de constituição do acto
recorrido, nem foi notificado do início do procedimento administrativo
com vista à revogação do acto tácito que já se encontrava a produzir
efeitos jurídicos na ordem interna.

24. Sendo certo que em todos os articulados apresentados pelo
recorrente, e mais notoriamente, no da resposta à constituição do
recorrido, tal vício foi alegado de forma sucinta e básica.

25. E, em lado algum, se encontra estipulada a obrigação do par-
ticular qualificar os vícios que imputa ao acto administrativo que
impugna.

26. Assim, e desde logo, quando é referido pelo recorrido que
foram prestados ”esclarecimentos” ao recorrente, este alegou de ime-

(1) O acto impugnado está inserido no local assinalado para o efeito na própria
informação.
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diato que ”esclarecimentos” não podem ser considerados como si-
nónimos de ”audição do particular”.

27. E, nunca a entidade recorrida soube demonstrar em face es-
pecífica, concreta e temporalmente delimitada do processo de cons-
tituição do acto recorrido dizem respeito esses tais ”esclarecimentos”
que alega ter prestado.

28. Mas mais, atenta a posição assumida pelo autor do acto re-
corrido, não foram cumpridos quaisquer formalismos legais, essenciais
e inerentes à revogação de um acto.

29. Com efeito, o acto revogatório para poder ser considerado legal
e válido tem implícito todas as formalidades necessárias à constituição
do acto revogado, pois este já se encontra a produzir direitos e deveres
na ordem jurídica.

30. Ora, o autor do acto recorrido não podia adoptar qualquer
formalidade essencial ou secundária inerente à formação de um acto
revogatório porquanto o mesmo declara nada existir.

31. Pelo que nada há para revogar ou ser revogado.
32. Donde, nenhum formalismo legal tinha que cumprir o autor

do acto recorrido.
33. Assim, o Tribunal a quo interpretou ou aplicou, erradamente,

o disposto nos artigos 6o-A, 8o, 55o, 100o, 123o, 124o, 125o, 133o,
135o, 138o a 146o do C. P. Administrativo, 266o e 268o da C. R.
Portuguesa e alínea d) do artigo 668o do C. P. Civil.

34. Pelo que deve ser revogada a douta sentença recorrida, dando-se
integral procedência ao recurso.

B. A entidade recorrida contra-alegou, louvando-se na bondade
da sentença recorrida, defendo que a mesma deve ser mantida.

C. O Exmo. Procurador Geral-Adjunto neste STA, pronunciando-se
no sentido de que o recurso recorrido não merece provimento, emitiu
o douto parecer seguinte:

”O acto recorrido é o despacho do Vereador em regime de permanência
da Câmara Municipal de Castelo Branco, de 13.9.99, e tem o seguinte
teor: «Nos termos da informação, revogo o alegado deferimento tácito.
Notifique-se o interessado». (1)

A referida informação, sobre a qual foi lavrado um parecer de con-
cordância, consta de 8 pontos.

1. Foi pedida pela requerente a Licença de Utilização para Estabe-
lecimento de bar com espaço destinado a dança (do seu actual estabe-
lecimento de bebidas - Bar Metalúrgica) que deu entrada na Câmara
Municipal em 07/07/99.

2. Por lapso dos serviços, e embora tenha sido explicado ao requerente
atempadamente, em audiência por ele pedida, das anomalias processuais
que o processo continha, nunca foi notificado por escrito.

3. Assim poderá eventualmente ter-se formado acto tácito de deferimento.
4. No entanto, nunca poderá ser emitida nem requerida licença de

utilização sem que previamente seja instruído um processo para licen-
ciamento nos termos do disposto no Decreto-Lei no. 168/97 de 4.7, alterado
pelo Decreto Lei no139/99 de 24.4 e Decreto Regulamentar no. 38/97
de 25 de Setembro, alterado pelo Decreto Regulamentar no 4/99 de 1.4,
coisa que nunca aconteceu.
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5. Daí que nunca poderia ser requerida nem emitida qualquer licença
de utilização para o referido estabelecimento.

6. Assim o alegado acto de deferimento sempre seria inválido.
7. Ora nos termos do Artigo no 141 do Código do Procedimento Ad-

ministrativo os actos inválidos (expressos ou tácitos) sempre poderão ser
revogados dentro dos prazos, com fundamento na sua invalidade e dentro
do respectivo recurso contencioso.

8. Assim, considera-se que o eventual acto tácito de deferimento deverá
ser revogado, e de tal sendo notificado o interessado.

À superior consideração»,
Importa alinhar desde já três ideias essenciais.
Em primeiro lugar, no âmbito deste recurso jurisdicional, para

além de nulidades da própria sentença, somente podem ser conhecidas
questões nela debatidas e apreciadas.

Em segundo, neste caso concreto, a decisão apenas se poderia de-
bruçar sobre vícios do acto suscitados na petição recurso.

Finalmente, não se sugere a notificação do recorrente para sin-
tetizar as conclusões da sua alegação (art. 690 no 4 do CPC) uma
vez que as únicas questões que constituem o objecto do presente
recurso jurisdicional são aquelas que a sentença enuncia e apreciou,
percebendo-se que o requerente mantém em relação a elas a mesma
discordância.

Vejamos então.
Inteligível é aquilo que se entende bem. Ora, o despacho recorrido,

que atrás se transcreveu integralmente, é claro, percebendo-se per-
feitamente o sentido que a autoridade recorrida lhe quis imprimir.
É, assim, inteligível. A mesma inteligibilidade acompanha a infor-
mação que lhe serviu de suporte.

A fundamentação do acto é colhida precisamente nessa informação.
A fundamentação tem uma natureza instrumental, visando dar a co-
nhecer ao destinatário as razões que estiveram subjacentes à prática
desse acto. Essas razões, não só no plano dos factos como no de
direito aplicável, estão suficientemente explicitadas, não ocorrendo
no caso semelhante vício.

O acto foi praticado com apoio numa delegação de competências
válida e eficaz, devidamente identificada nos autos, sendo irrelevante
que não tenha sido invocada no momento da prática do despacho.

Uma palavra final. Optando pelo tipo de argumentação que utilizou,
o recorrente deixou incólume a vertente da legalidade material do
acto, designadamente a de se saber se ocorrera ou não deferimento
tácito.”

Corridos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO.
A sentença recorrida deu como assente a seguinte Matéria de Facto:
1. Ao recorrente foi concedido alvará de licença sanitária no 3

198, para exploração de um estabelecimento de ”BAR”, classificado
no grupo 2 e categoria 3, com lotação para 100 lugares sentados
- cfr. teor de fls. 8 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido.

2. Em 07.07.99, o recorrente solicitou a emissão de um novo alvará
de licença de utilização, no qual fosse incluído a classificação de es-
tabelecimento de bebidas com dança e aumento da lotação para 200
lugares.

3. Com data de 07 de Setembro de 1999, o recorrente dirigiu ao
Presidente da Câmara de Castelo Branco, o requerimento de fls.11
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em que solicitava aprovação tácita do pedido formulado em 16.07.99,
ou seja, o aumento de lotação de 100 para 200 lugares, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido.

4. Com data de 23-09-99, o recorrente dirigiu ao Presidente da
Câmara de Castelo Branco, o requerimento de fls. 15 a 17 em que
solicitava a emissão do alvará, nos termos que ali constam.

5. Com data de 13-09-99, foi emitido o seguinte despacho: ”nos
termos da informação, revogo o alegado deferimento tácito” - cfr.
teor de fls. 13 e 14, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

6. Por ofício datado de 14-09-99, o Vereador em regime de per-
manência na Câmara Municipal de Castelo Branco, Eng. Jorge Neves,
dirigiu ao recorrente um ofício com o seguinte teor: ”nos termos
da informação dos serviços técnicos (anexo) revogo o alegado in-
deferimento tácito” - cfr. fls. 12, cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido.

7. Na reunião de 08 de Janeiro de 1998, no Município de Castelo
Branco, foram tomadas as deliberações que constam de fls.57 a 61,
designadamente as do ponto 14, referente à distribuição de tarefas
pelos vários vereadores e delegação de competências do Presidente
da Câmara nos vereadores em exercício, publicadas por edital no 42/98,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido - cfr. teor de
fls. 79 a 92.

III - FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
No recurso contencioso o ora recorrente impugnou o despacho

da E. R. de 13.09.99, exarado sobre informação dos serviços na qual
se dizia, e em resumo, que, relativamente a um pedido de emissão
de licença de utilização para Estabelecimento de Bar impetrado pelo
ora recorrente, e que poderia admitir-se como tacitamente deferido,
tal “licença de utilização nunca poderá ser emitida nem requerida sem
que previamente seja instruído um processo para licenciamento”, pelo
que o alegado acto tácito sempre seria inválido, razão por que, ao
abrigo do art.o 141.o do CPA, poderia o mesmo ser revogado. Foi
então exarado sobre tal informação o despacho de, “nos termos da
informação, revogo o alegado deferimento tácito”, o sobredito acto
contenciosamente impugnado.

Sob a conclusão 22.a da alegação invoca o recorrente que a sentença
não se pronunciou sobre a violação do princípio da boa-fé e dos direitos
adquiridos cometendo, deste modo, um erro de julgamento.

E, na verdade, não se mostra que haja sido emitida alguma pro-
núncia a tal respeito na sentença o que inculcaria o cometimento
de uma nulidade (omissão de pronúncia p. na al. d) do n.o 1 do
art.o 668.o do CPC) e não o aludido erro de julgamento.

Só que atentando no que foi invocado em sede de impugnação
contenciosa, o que unicamente pode lobrigar-se como relacionado
com tal invocação é a reiterada afirmação do recorrente de que o
seu pedido de licença de utilização, acima referido, deveria consi-
derar-se tacitamente deferido. Mas se era assim, então ao recorrente
cumpria substanciar que o A.C.I. atentara contra um tal pretenso
deferimento tácito, nomeadamente por haver incorrido em ilegal re-
vogação. Só que o recorrente em vez de enveredar por tal caminho
referiu bastas vezes que o acto impugnado se mostrava ininteligível
ou (e) inexistente. Como bem refere o Exm.o Procurador-Geral Ad-
junto no aludido parecer, optando pelo tipo de argumentação que uti-
lizou o recorrente deixou incólume a vertente da legalidade material
do acto, designadamente a de se saber se ocorrera ou não deferimento
tácito.
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Havendo no entanto a sentença recorrida conhecido da aludida
invocação, como a seguir se verá, deve improceder a enunciada
arguição.

Efectivamente, na sentença ora impugnada conheceu-se das se-
guintes questões, que foram julgadas improcedentes: inexistência/inin-
teligibilidade do acto, carência de poderes da E. R. para o proferir
e falta de fundamentação. Não se conheceu da questão da preterição
de audiência prévia em virtude de, segundo a sentença, a mesma
apenas ter sido invocada em sede de alegações.

Com o decidido não se conforma o recorrente, cumprindo saber
se lhe assiste razão.

A inconformação do recorrente quanto ao decidido a propósito
da aludida questão da pretensa ininteligibilidade/inexistência do acto
impugnado, radica na circunstância de afinal com o acto impugnado
se não estar perante qualquer decisão jurídico-administrativa.

Vejamos:
Segundo Rogério Soares o acto administrativo constitui, “uma es-

tatuição autoritária, relativamente a um caso individual, manifestada
por um agente da Administração no uso de poderes de Direito Ad-
ministrativo, pela qual se produzem efeitos jurídicos externos, positivos
ou negativos” (in Direito Administrativo, Coimbra, 1978, p.76), fór-
mula que, tal como outras fornecidas pela doutrina (cf., v.g., Freitas
do Amaral in Direito administrativo, vol. III, p.66), não diverge sen-
sivelmente da que a veio ser consignada no art.o 120.o do CPA, como,
uma decisão de órgão da Administração que ao abrigo de normas de
direito público vise produzir efeitos jurídicos numa situação individual
e concreta.

Ora, volvendo ao caso em apreço, e como acima se viu, o acto
impugnado constituiu na prática e inequivocamente a denegação de
um pedido de emissão de licença de utilização a que o requerente
se arrogava com direito quanto ao aludido estabelecimento de bar,
a qual foi proferida por um órgão da Administração. Isto é, tal acto
corporizava uma decisão jurídico-administrativa de que o ora recor-
rente era destinatário e lesiva de um direito por si invocado e contra
a qual poderia reagir, como aliás fez pela via do recurso dos autos.

Mas assim sendo, e sem necessidade de outras considerações, carece
de qualquer fundamento falar em inexistência ou (e) ininteligibilidade
do acto, que o ora recorrente erigiu como objecto do recurso
contencioso.

No que tange à pretensa falta de poderes para proferir o acto
em causa, disse-se na sentença que, “basta atentar no teor de fls. 57
a 61 e 79 a 92 para, de imediato, concluirmos que essa delegação
existe validamente, tendo sido devidamente publicitada”, sendo que,
“a omissão dessa delegação de poderes, não inquina, por si só o
acto praticado”.

Impugnando o decidido invoca o recorrente, no essencial, que o
autor do acto não detinha poderes para a sua prática e que não
constava do mesmo qualquer menção a uma delegação de poderes,
sendo que os documentos juntos não eram idóneos a comprovar tal
delegação.

Vejamos:
Prescreve o art.o 35.o do CPA que:
“1. Os órgãos administrativos normalmente competentes para decidir

em determinada matéria podem, sempre que para tal estejam habilitados
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por lei, permitir, através de um acto de delegação de poderes, que outro
órgão ou agente pratique actos administrativos sobre a mesma matéria.

2. . .”
Por seu lado, enuncia a L.A.L. as competências que cabem ao

presidente da câmara municipal (cf. art.o 53.o) e aquelas que a câmara
lhe pode delegar, bem como subdelegar nos vereadores (cf. ns. 1
e 2 do art.o 52.o).

Estabelece, por seu lado, o n.o 1 do art.o 54.o que, ”o presidente
da câmara será coadjuvado pelos vereadores no exercício das suas
competência e da própria câmara. . .”, e n.o 2 do mesmo preceito
legal, “que poderá ainda o presidente da câmara delegar ou subdelegar
nos vereadores o exercício da sua competência própria ou delegada”.

Ora, atentando no que se mostra documentado nos autos (cf.
fls. 59-61 e 79 e segs.), e de que se dá nota no ponto 7 da M.a
de F.o, constata-se que o Presidente da Câmara, com invocação do
citado n.o 1 do art.o 54.o, procedeu à distribuição de tarefas pelos
diversos vereadores, incumbindo a E. R. das que são atinentes, a
Planeamento Urbanístico, Loteamento, Obras Particulares e Municipais
e Turismo, nela delegando as competências que cabem ao presidente
da câmara municipal de harmonia com o citado art.o 53.o da L.A.L.,
o que publicitou, como se consigna na certidão respectiva, a fl. 61
v.o, e em obediência ao disposto no n.o 2 do art.o 37.o do CPA.

Por outro lado, sendo válida e eficaz a delegação de competência,
a eventual omissão de tal qualidade por parte da entidade prolatora
do acto não o faz inquinar de invalidade, mas sim de mera irre-
gularidade de todo irrelevante, pois que o interessado, no caso, ac-
cionou a própria E.R. e não outra.

Tendo em vista o enunciado, deve concluir-se que carece de total
fundamento, tal como foi decidido, a aludida falta de poderes para
a prática do acto por parte da E. R.

Curemos agora de saber se merece reparo o decidido quando de-
satendeu a invocada falta de fundamentação.

Em obediência ao comando contido no art.o 268.o, n.o 3 da CRP,
prescreve o art.o 124.o, n.o 1, al. a) do CPA, que devem ser funda-
mentados os actos administrativos que neguem, extingam, restrinjam ou
afectem por qualquer modo direitos ou interesses legalmente protegidos.

A fundamentação do acto administrativo deve ser apreciada em
função das circunstâncias do caso, nomeadamente do tipo de acto
em causa, devendo a mesma evidenciar, de forma clara e inequívoca,
o iter lógico e valorativo seguido pela autoridade que o proferiu, tudo
de molde a que o interessado (colocado na posição de um destinatário
normal), podendo apreender os respectivos fundamentos, possa depois
conformar-se com à respectiva estatuição ou decidir-se pelo seu
afrontamento.

Só que, como acima se viu, o despacho impugnado apropriou-se
(“nos termos as informação, revogo. . .”) dos fundamentos da aludida
informação dos serviços que, por tal motivo e atento o disposto no
n.o 1 do citado art.o 125.o do CPA, dele ficou a fazer parte integrante,
constituindo a chamada fundamentação per remitione.

Ora, o que expressamente se continha naquele elemento proce-
dimental para que remetia, como acima se evidenciou, era de molde
a revelar as razões (de facto e de direito) que levaram a entidade
recorrida a praticar o acto naquele sentido e não noutro.

Na verdade, o A.C.I., e em resumo, relativamente ao aludido pedido
de emissão de licença de utilização para estabelecimento de bar, que
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poderia admitir-se como tacitamente deferido, mais não fez do que
proceder à sua revogação por invalidade, ao abrigo do art.o 141.o
do CPA, pois que, “a licença de utilização nunca poderá ser emitida
nem requerida sem que previamente seja instruído um processo para
licenciamento”.

Bem decidiu a sentença, pois, quando julgou improcedente o in-
vocado vício de falta de fundamentação.

Como acima se viu, a sentença não conheceu da questão da pre-
terição de audiência prévia em virtude de a mesma apenas ter sido
invocada em sede de alegações, com o que o recorrente não concorda.
Mas sem razão, adiante-se desde já.

Efectivamente, e em princípio, a instância do recurso contencioso
considera-se estabilizada com a dedução da p.i., pelo que a não ser
que se esteja perante vícios que advieram ao conhecimento do re-
corrente em momento posterior ou se trate de questões de conhe-
cimento oficioso, o tribunal apenas pode conhecer dos vícios invocados
naquela sede. Tal decorre, no que tange ao recurso em causa, do
enunciado no art.o 835.o do C.A. ex vi al.a) do art.o 24.o da LPTA.

Naturalmente, o tipo de vício em apreço é daqueles de que ne-
cessariamente o interessado teria conhecimento aquando da intro-
dução da petição em juízo, o que o recorrente aliás não contesta,
apenas aduzindo que foi mesmo invocado naquela peça processual.

Sucede no entanto que, pese embora se não torne necessário a
sua expressa qualificação (cf. art.o 664.o do CPC), bastando a dedução
dos concernentes factos, não se enxerga qualquer imputação na p.i.
à omissão do dever de audiência por parte da E. R., antes da prolação
do A.C.I.

Em resumo, tendo a sentença recorrida conhecido das questões
que foram invocadas pelo recorrente e não merecendo censura a
apreciação que fez das mesmas, o presente recurso tem necessaria-
mente que soçobrar.

IV - DECISÃO:
Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam em negar

provimento ao presente recurso jurisdicional.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00

e o procuradoria em 20.000$00.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — João Manuel Belchior — Rui Ma-
nuel Pinheiro Moreira — Américo Pires Esteves.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Licenciamento de obras. Alvará. Acto definitivo e executório.

Doutrina que dimana da decisão:

Em relação ao titular da licença de construção esta é o acto
definitivo que lhe atribui o direito de construir, sendo o
alvará, meramente, um seu acto de execução ou comple-
mentar que nada acresce ou modifica em relação ao
licenciamento.
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Recurso n.o 47 447, em que são recorrente Manuel José Cardoso
Ribeiro e recorrida a Câmara Municipal de Barreiros. Relator,
o Ex.mo Cons.o Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do STA:

Oportunamente, por petição remetida por correio ao TAC/Porto,
MANUEL JOSÉ CARDOSO RIBEIRO interpôs recurso contencioso
de anulação do acto de licenciamento de obras de 31-12-96, mas
cujo alvará de licença foi emitido pela CÂMARA MUNICIPAL DE
BARCELOS, em 24-11-99, alegando padecer tal acto de vícios de
violação de lei.

O processo correu os seus regulares e ulteriores termos, vindo a
final, e por sentença de 10-11-00, a ser rejeitado o recurso, por
extemporaneidade.

Agravou o recorrente, concluindo, no termo das respectivas
alegações:

“O recurso é tempestivo, dado que o acto recorrido só adquiriu
eficácia com a emissão do respectivo alvará, nos termos do art. 21o

do DL 445/91 de 20-11 só sendo contenciosamente recorrível a partir
dessa data, conforme o dispõe o n.o1 do art. 25o da LPTA.

Foi apresentada contraminuta, aí se concluindo pela defesa e con-
firmação do julgado.

A pretexto do pedido de esclarecimentos feito pela autoridade re-
corrida, sobre a alegação da data de registo do correio de remessa
da petição de recurso contencioso, veio o ora agravante apresentar
o escrito de fls. 126, que apelida de alegações complementares, onde
refere a intempestividade da arguição de nulidades e se reitera o
pedido de revogação da decisão recorrida.

O MoPo teve vista nos autos, emitindo parecer no sentido da con-
firmação do julgado.

Pelo relator foi suscitada a questão prévia da competência do tri-
bunal, por se afigurar que o que estaria em causa seria uma questão
fiscal.

Ouvidas as partes e o EMMP, por todos foi defendida a imper-
tinência da questão suscitada pelo relator.

O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos a decisão.
Na 1a instância, foi considerada a seguinte matéria de facto, per-

tinentemente seleccionada:
- Em 17-Jan-96, o ora recorrente requereu ao Presidente da Câmara

de Barcelos a aprovação do projecto de alterações do edifício de
que é proprietário, sito na Av. Alcaides Faria, em Barcelos.

- Por despacho do Vereador Arlindo Vilas Boas, datado de
31-Dez-96, foi aprovado o projecto de alterações do edifício, sendo
de tal decisão o recorrente notificado, em 31-1-97.

- Em 24-Nov-99, foi emitido pela CMB o correspondente alvará
de licença.

- A petição de recurso deu entrada em juízo em 26-1-00.
No que tange à questão prévia suscitada pelo relator:
O recorrente mostra substancialmente e no essencial a sua dis-

cordância com o montante das taxas que lhe foram exigidas pelo
pedido licenciamento de obras, mas a verdade é que a impugnação
é, formalmente, deduzida em relação ao segmento do acto em que
se considera ter existido uma indevida alteração da funcionalidade
do prédio que iria determinar a liquidação de taxas.



(1) In Manual . . . , I, pg. 447
(2) In D.A., III, pgs. 66-68
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Assim, não discute, directamente, as taxas que decorrem da al-
teração do fim, mas sim, e precisamente, a alteração do fim de uti-
lização do prédio, de “armazém de mercearias” para “comércio”, isto
é, para comércio retalhista.

Nestas condições, é evidente a competência da jurisdição do con-
tencioso administrativo para o julgamento do presente recurso.

Passando-se, agora, à análise dos fundamentos da decisão recorrida,
vemos que o senhor juiz, considerando ser o acto lesivo a considerar,
o acto de licenciamento de 31-12-96 e considerando que o mesmo
foi notificado em 31-1-97 e que a petição só deu entrada em juízo
em 26-1-00, considerou extemporânea a interposição, do recurso, por
ultrapassado o prazo de dois meses de que dispunha, nos termos
da al. a) do n.o1 do art. 28o da LPTA.

Adiantamos que não vemos quaisquer motivos para dissentir do
decidido:

Não obstante parecer que o licenciamento de obras só adquire
eficácia após a emissão do respectivo alvará, no sentido de só após
a emissão de tal documento é exercitável a respectiva licença, será
como defende o recorrente, que a impugnação contenciosa do acto
de licenciamento, pelo respectivo destinatário se deva só após a emis-
são do alvará?

Confrontando as normas dos arts. 19o a 23o do DL 445/91 de 20-11,
diploma a que se reportarão as demais disposições legais sem outra
especial menção de origem, com o teor do art.25o, n.o1 da LPTA,
interpretado, por necessidade de raciocínio, ainda, à luz da redacção
do então art. 268o/3 da CRP anterior à Lei 1/89, em que se proclama
a garantia de recurso contencioso contra actos administrativos de-
finitivos e executórios, independentemente da sua forma, diremos, abre-
viando caminhos, que, em relação ao destinatário directo, ao seu be-
neficiário, o acto de licenciamento de construção, é o acto definitivo,
o que lhe atribui o direito de construir, de modificar a coisa de sua
propriedade, de sobre ela exercer, nos termos da lei e do licencia-
mento, o seu jus abutendi.

O alvará, cuja emissão depende de requerimento, em certo tempo,
sob pena de caducidade ( art. 20o) e de satisfação de formalidades
posteriores ( art. 21o) será, de acordo com a lição de Marcello Cae-
tano (1) um acto de execução de licença, porque praticado em con-
sequência necessária de definição das situações jurídicas constantes
do acto de licenciamento.

Tenha o acto de emissão de alvará esta natureza ou a de acto
complementar, definido por Freitas do Amaral (2), como acto que
a lei manda praticar depois do acto definitivo, ainda na fase declarada,
com vista a assegurar o conhecimento ou a plena eficácia do acto
definitivo, em qualquer das perspectivas, o alvará, em princípio, nada
acrescenta, modifica, em relação ao acto (definitivo) de licenciamento.

Mas e de certo modo, haverá de reconhecer-se que, não obstante
a definitividade do acto de licenciamento, as deliberações só ganham
eficácia, após a emissão do alvará., o que pode sugerir, como defende
o recorrente, um eventual desvio das regras gerais sobre a interposição
de recurso, mormente sobre o início da contagem dos prazos No
que toca ao requerente do licenciamento de obras, esta questão carece
de sentido, pois para ele, é evidente que o processo está ordenado
de modo a que possa reagir ao receber as notificações das deliberações.
Se elas são desfavoráveis, ainda que parcialmente, o requerente deve
recorrer de imediato.

(3) de certa maneira, na situação em exame, poderíamos falar, com maior propriedade,
de compromisso modal.

(4) In Noções ..., pg. 345
(5) loc. cit., pg. 327, com plena aplicação na situação em exame, escreveu : ”O nosso

ponto de vista é reforçado pelo exame de uma situação limite: a do acto que condiciona
a produção dos seus efeitos em relação ao destinatário a realização por este de uma prestação
modal.

Não faria sentido considerar, em tal caso, que o indivíduo em questão só poderia recorrer
do acto depois de executar o encargo modal, por se entender que só então o acto teria
ganho eficácia em relação a ele. E isto quando a lesão dos interesses do destinatário pode
provir da própria inserção (ou errónea aplicação) do elemento em causa.
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Admitindo-se, mesmo que tal deliberação possa estar sujeita a con-
dição (3) (não interessando se de natureza resolutiva ou suspensiva),
na medida em que o licenciamento caduca se não for requerido em
certo prazo o respectivo alvará, e satisfeitos certos ónus não será
de alterar a resposta a esta questão.

Nos casos em que a lei, genericamente, para todos os actos da
mesma espécie, estabelece uma condição, um encargo ou um termo
como fazendo parte da natureza do acto estamos perante aspectos
do próprio tipo legal de acto, estaremos em face de uma condictio
juris, ou seja de uma condição imprópria (em confronto com a condição
voluntária) que não influi no carácter definitivo e executório do acto
para efeitos de impugnação contenciosa.

Sérvulo Correia coloca, o problema (4), escrevendo significativa-
mente: “quanto aos actos cujo conteúdo encerra uma condição sus-
pensiva, um termo inicial ou uma exigência modal com efeitos sus-
pensivos, pensamos que eles produzem desde logo e por si só o efeito
de direito de inscrever na esfera jurídica dos destinatários uma obri-
gação ou um direito com tal elemento acessório

É por isso que serão, desde logo impugnáveis, se bem que possam
não ser desde logo exequíveis pela Administração no que toca aos
efeitos sustidos por tais cláusulas.” (5)

Não se vêem razões para que se não possa aceitar tal entendimento
que, aliás, até saiu reforçado, actualmente, pois, como é entendimento
pacífico da nossa jurisprudência, que, na íntegra subscrevemos e de
que se citará, por mero exemplo, o ac. de 18-2-99, rec. 43.207:

“I — o núcleo da alteração introduzida no art. 268o/4 da CRP,
pela Lei Constitucional 1/89, consistiu em fazer recair a recorribilidade
não na circunstância de o acto ser definitivo e executório, mas na
sua efectiva lesividade, assim se pretendendo consagrar uma garantia
de accionabilidade em relação aos actos que lesem direitos e interesses
legalmente protegidos dos particulares.

II — O preceituado no n.o 1 do art. 25o da LPTA terá, por isso,
de ser interpretado à luz do regime decorrente do n.o4 do art. 268o

da CRP».
Ora e na parte impugnada foi o acto de 31-12-96 que definiu a

situação individual e concreta do ora recorrente, foi tal acto o po-
tencialmente lesivo dos seus direitos e interesses, pelo que dele haveria
de ter sido interposto o recurso, no prazo de dois meses subsequentes
à respectiva notificação, em 31-1-97.

Nos termos do art. 20o, a emissão do alvará já não vem definir
inovadoramente qualquer situação jurídica, dependendo, apenas dos
pagamento e formalidades ali previstas.

Desta forma nenhum agravo produziu a decisão recorrida que, as-
sim, merecerá a nossa confirmação.
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Pelas razões expostas, acorda-se em negar provimento ao recurso
jurisdicional, confirmando-se a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, com 50.000$00 de taxa de justiça e pro-
curadoria de metade.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — João Cordeiro — Pais Borges —
Rui Botelho.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Recorrente: Instituto Piaget — Cooperativa para o Desenvolvimento
Humano Integral e Ecológico; Recorrido: Secretário de Estado do
Ensino Superior; Relator: Exmo Conso Dr. Adelino Lopes.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Instituto Piaget — Cooperativa para o Desenvolvimento Humano
Integral e Ecológico, CRL, identificada nos autos, interpôs neste Su-
premo Tribunal o presente recurso contencioso de anulação do acto
administrativo de indeferimento consubstanciado no despacho
n.o 1988/2001 do Secretário de Estado do Ensino Superior, publicado
no DR, II Série de 31.01.2001, a pág. 210, imputando-lhe ilegalidades
diversas de carácter formal e substantivo.

Notificada a autoridade recorrida nos termos e para os efeitos do
disposto no arto 43.o da LPTA, veio aquele membro do Governo
dizer e demonstrara no processo que o despacho impugnado,
n.o 1988/2001, já havia sido revogado por seu despacho de 19.06.2001,
conforme documento de fls. 27.

Notificada, nos termos do arto 54o da LPTA, a recorrente para
se pronunciar sobre o documento apresentado pela autoridade re-
corrida que obstaria ao conhecimento do recurso, nada veio dizer.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emite parecer no sentido
de que o processo deve ser julgado findo por ter desaparecido da
ordem jurídica o seu objecto.

Sem vistos vêm os autos à conferência para decidir.
Com efeito o despacho do Secretário de Estado do Ensino Superior

de 19.06.2001 diz o seguinte na sua parte dispositiva, após o respectivo
preâmbulo justificativo:

“1 — É revogado o meu despacho n.o 1988/2001 (2.a série), de 9 de
Janeiro de 2001, publicado no DR, II Série, de 31 de Janeiro de
2001.

2 — A Direcção Geral do Ensino Superior deve retomar a análise
do pedido de reconhecimento do interesse público da Escola Superior
de Educação Jean Piaget do Algarve. . .”

Foi, pois, revogado o despacho recorrido que assim desapareceu
da ordem jurídica não podendo já constituir objecto do presente re-
curso contencioso que, assim, se queda sem objecto tornando im-
possível a lide.
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Nestes termos e nos do arto 287o do CPC, acordam em julgar
extinta a instância do recurso contencioso por impossibilidade su-
perveniente da lide.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Adelino Lopes — Américo Joa-
quim Pires Esteves — Francisco Diogo Fernandes.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Obras de reparação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Quando a Câmara Municipal ordena a um proprietário
a demolição ou reparação de um seu prédio com fun-
damento na ameaça de ruína e pelo perigo para a se-
gurança das pessoas, age no exercício dos seus poderes
de polícia de codificação, uma da modalidades de polícia
administrativa.

2 — Se, posteriormente, tiver que agir em substituição do pro-
prietário, tal intervenção não tem que ser precedida de
elaboração de orçamento, só exigivel se a intervenção
ocorrer nos termos do arto 15o do RAU.

Recurso n.o 47.548 em que são recorrente Câmara Municipal de
Abrantes e recorrida Isabel Pinto Monteiro e de que foi Relator
o Ex.mo Conselheiro Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do STA:

Oportunamente, no TAC/C, ISABEL MARIA NUNES RODRI-
GUES DANIEL PINTO MONTEIRO interpôs recurso contencioso
de anulação do acto da CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES
que lhe foi notificado em 28-12-99, imputando-lhe vícios de violação
de lei.

O processo correu os seus regulares e ulteriores termos, vindo,
a final e por sentença de 20-12-00, a fls. 106 e ss., a obter provimento,
anulando-se o acto recorrido.

A autoridade recorrida interpôs recuso jurisdicional, concluindo,
no termo das respectivas alegações:

À obra em causa de demolição e reconstrução do muro não é
aplicável o disposto no art. 15, n.2 do RAU;

2 A Câmara Municipal procedeu às notificações legalmente exigíveis
à proprietária:

3 Ao ter decidido como decidiu, o Meritíssimo Juiz ”a quo” violou
o disposto no art. 10o do RGEU, a al. d) do art. 51o, n.o 2 do DL
1084 de 2-3 e o art. 64o, n.o5, al. c) da Lei 109/99 de 18-9.
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Na contraminuta, a ora recorrida pugna pela confirmação de jul-
gado, oportunamente concluindo:

1.o As obras em causa foram determinadas pela CMA na sequência
de queixa formulada pela inquilina do prédio dos autos:

2.o Regem-se pelo disposto do RAU; Sem prejuízo e além disso
3.o Nos termos do disposto nos arts. 100o., 124o., no1 a) e 132.o

do C.P.A., a Câmara Municipal de Abrantes estava obrigada a ouvir
previamente e a notificar para tanto a proprietária do imóvel, das
obras que concretamente se propunha levar a cabo no muro de sus-
tentação de terras no prédio dos autos designadamente no que se
refere a quantidades e custos;

4.o Por não ter feito tal notificação a proprietária recorrida ficou
impedida de julgar da conveniência dessas obras, de impugnar o acto
e de requerer eventualmente a suspensão de sua eficácia;

5.o A obra de execução do muro execeu, em quantidade e em
qualidade, o deliberado pela Câmara Municipal de Abrantes por ter
consistido na construção de mais do dobro da área prevista e ter
sido feita à revelia do requisito, imposto pela Câmara à recorrida,
de utilização dos materiais tradicionais;

6.o A obra de reparação de canalizações não foi autorizada por
qualquer deliberação ou decisão camarária, tendo sido realizada por
simples iniciativa e responsabilidade do empreiteiro (que lhe deu cau-
sa) e dos serviços camarários;

7.o O comportamento, no caso, da recorrente Câmara Municipal
de Abrantes viola, multiplamente, a lei com especial relevância para
os arts. 15.o, n.o2 do RAU e 4.o, 6.o-A, 7.o, 8.o, 100.o, n.o 1, 124.o,
n.o1 a) e 132.o todos do C.P.A. e ainda o art. 62.o, n.o 1 do C.R.P.

Neste STA, o EMMP emitiu parecer no sentido do provimento
do recurso.

O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos, agora, a decisão:
Na 1a instância, foi julgada provada a seguinte matéria de facto:
1 - A recorrente é proprietária do prédio na R. Nova 23/26, em

Abrantes.
2 - Em conformidade com o decidido em reunião de câmara em

1996/10/21 por ofício de 1996/11/06 o Presidente da Câmara Municipal
de Abrantes notificou a recorrente para proceder a realização de
obras de reparação do muro de suporte de terras do seu prédio,
porque ele representa perigo de ruína, determinando o não acata-
mento da ordem a aplicação de sanções e que a Câmara Municipal
possa ela própria à ocupação do prédio e realização das obras;

3 Em 199901/08 a Câmara Municipal de Abrantes tomou posse
administrativa daquele prédio da autora para proceder a execução
dos trabalhos de demolição e reconstrução do muro de suporte de
terras por ameaçar ruína;

4 - A recorrente foi notificada desde facto;
5 - A Câmara Municipal procedeu às obras de demolição e re-

construção do referido muro;
6 - A inquilina do referido prédio queixou-se que as obras de-

terminaram infiltrações de águas de esgotos domésticos do prédio
junto à soleira da porta de entrada;

7 - A Câmara Municipal entendeu que a reparação da infiltração
devia relacionar-se com os trabalhos que andavam a ser realizados,
devendo correr por conta da requerente;

8 - Por ofício de 1999/12/05 já notificada em 1998/02/09, pagar
2.720.222$00, valor referente à demolição e reconstrução de um muro
de suporte de terras localizado na rua Nova, n.o 23/25, Abrantes.

(1) Neste sentido, o ac. STA de 18-06-96, rec. 38.006. Sobre estes conceitos, ver Marcelo
Caetano, in Manual (. . .)- 10a ed., II vol. pgs. 1150, 1170 e 1196.
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Nos termos do diposto no art. 13o/6 do CPC, dá-se, aqui, por re-
produzido o suficiente julgamento da matéria de facto feio pela
1a instância.

Com fundamento em tal julgamento, foi concedido o provimento
ao recurso jurisdicional do art. 15o, n.o2 do RAU, uma vez que a
autoridade recorrida não fez preceder as obras do envio à ora re-
corrente do orçamento previsto e imposto por aquele preceito legal.

Não se nos afigura, porém, ser de confirmar tal entendimento.
Se é certo que o prédio delimitado pelo muro onde ocorreu a

intervenção camarária delimita um prédio de propriedade da ora re-
corrida, prédio que esta dado de arrendamento; se é certo, ainda,
que por queixa da inquilina e pela não solução voluntária do litígio,
a Câmara se viu forçada, quanto à substituição de uma porta a usar
de execução administrativa de obras que lhe estão atribuídas pelo
art. 15o do RAU, aprovado pelo DL 321-B/90 de 15-10, com as al-
terações introduzidas pelos DL. 278/93 de 10-8, 257/95 de 30-9,
64-A/2000 de 2-4 e 329-B/2000 de 22-12, o que é correcto é que
a intervenção ora em exame, decorrente, essencialmente da execução
da deliberação de 21-10-96 não tem fundamentação civilística.

Na fundamentação de direito de tal decisão, a Câmara invoca as
suas competências atribuídas pela al. d) do n.o 2 do art. 81o(?) (rectius
51o) do DL 10/84 de 24-3, na redação da Lei 18/91 de 12-6, pelos
arts. 9o e 10o do RGEU, ordenando a notificação da ora recorrida
para proceder a reparação de cerca de 3,5 m do muro de suporte
de terras, na extensão aproximada de 16,5 m2 porque tal muro amea-
çava ruir e constituía perigo para a segurança das pessoas.

Daqui resulta que a Câmara, em relação ao muro interveio no
exercício exclusivo dos seus poderes de polícia de edificação, uma
das modalidades de polícia administrativa (1), em conformidade e
com fundamento nas normas de direito público invocadas na fun-
damentação da deliberação tomada.

Contrariamente ao decidido, não teriam que ser observadas as for-
malidades p. no art. 15o, no 2 do RAU.

Mas no acto recorrido, nem sequer já é tal deliberação que, de-
vidamente notificada, está firmada na ordem jurídica como caso
decidido.

O acto recorrido é o acto de execução da deliberação mais próxima
de 5-12-97, ordenando que as obras de reparação do muro fossem
realizadas por terceiros a expensas da proprietária a tal tipologia de
actos.

E é sabido que ao actos de execução, em princípio, quando se
limitam a desenvolver e concretizar as determinações contidas em
acto anterior, não são recorríveis.

Porém e na medida em que excedam os limites do acto exequendo
ou quando lhe seja imputada uma ilegalidade específica que não seja
consequência de tal acto, são impugnáveis contenciosamente.

Ora, nos actos, a ora recorrida, oportunamente, no seu recurso,
invoca, precisamente o excesso da execução a que imputa vícios pró-
prios de violação de lei.

O eventual cumprimento devido das formalidades p. no art. 15,
n.o 2 do RAU respeitaria ao acto exequendo, não sendo, por isso,
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também, a sua falta de susceptível de impugnação no âmbito de o
acto que lhe deu mera execução.

Desta forma, a decisão do TAC não poderá subsistir, sem embargo
de sua ulterior apreciação dos restantes fundamento invocados da
impugnação contenciosa.

Pelo exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso ju-
risdicional, revogando-se a decisão recorrida, baixando os autos para
conhecimento da restante matéria de impugnação do acto conten-
ciosamente recorrido.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — João Cordeiro — Gonçalves Lou-
reiro — Rui Botelho.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Liquidador tributário estagiário. Relevância do tempo de es-
tágio. Descongelamento de escalões.

Doutrina que dimana da decisão:

O tempo de serviço prestado como liquidador tributário es-
tagiário não conta para efeitos de antiguidade na categoria
de liquidador tributário, não relevando para efeitos de des-
congelamento de escalões na respectiva carreira.

Recurso n.o 47 620; Recorrente: Rogério Manuel Pereira do Amaral;
Recorrido: Ministério das Finanças; Relator: Exmo. Conselheiro
Pais Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
I. ROGÉRIO MANUEL PEREIRA DO AMARAL, com os sinais

dos autos, intentou no Tribunal Central Administrativo recurso con-
tencioso de anulação do indeferimento tácito, imputável ao Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, do recurso hierárquico necessário
interposto do indeferimento tácito, pelo Director-Geral das Contri-
buições e Impostos, do requerimento em que solicitava o descon-
gelamento de escalão ao abrigo do DL no 304/91, de 7 de Junho,
com inclusão da contagem do tempo de serviço globalmente prestado
na carreira, incluindo o tempo de serviço prestado como liquidador
tributário estagiário.

Por acórdão daquele tribunal, de 18.01.2001 (fls. 76 e segs.), foi
negado provimento ao recurso.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso jurisdicional,
em cuja alegação o recorrente formula as seguintes

CONCLUSÕES:
A) O douto Acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso

contencioso, fez, com o devido respeito, errónea aplicação da lei aos
factos, pelo que não deve ser mantido.
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B) Na verdade, para caso análogo, já se decidiu no mesmo Tribunal
Central Administrativo (Ac. TCA, 1a Secção, Proco 2621/99) que “o
que está em causa não é a relevância do estágio no cômputo do
tempo de serviço na categoria, mas sim na carreira”, que “desde o
DL 187/90, de 07/06, o tempo de serviço prestado na categoria de
liquidador tributário estagiário conta para a promoção na carreira,
sendo esta a carreira de liquidador tributário [art. 7o, no 2, al. b)]”
e, finalmente, que “a categoria de liquidador tributário estagiário in-
tegra a carreira de liquidador tributário”.

C) Apoiado no no 4 do arto 2o do DL 204/91, de 07/06, que estipula
que “para efeitos do disposto no no 2, a contagem de tempo de serviço
nos casos das carreiras horizontais e das categorias extintas por agre-
gação pelo DL 353-A/89 e legislação complementar integra o tempo
de serviço globalmente prestado na respectiva carreira”, e tendo em
conta que “a categoria de liquidador tributário estagiário integra a
carreira do liquida dor tributário, face à extinção operada pelo arto 12o

do DL 187/90, de 07/06” conclui o douto acórdão do TCA, supra-
mencionado, que o tempo de serviço prestado na categoria de li-
quidador tributário estagiário, releva para efeitos de descongelamento
de escalões, ao abrigo do disposto no arto 2o do DL 204/91, de 07/06.

D) Assim, ao entender diversamente, violou o douto Acórdão re-
corrido os artos 2o. nos 1, 2 e 4, do DL 204/91, de 07/06.

Nestes termos, (...) deve conceder-se provimento ao presente re-
curso jurisdicional, revogando-se o douto Acórdão a quo, com as legais
consequências.

II. Contra-alegou a autoridade recorrida, pugnando pela confir-
mação do julgado, nos termos do articulado de fls. 96 e segs., cujo
teor se dá por reproduzido.

III. O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal pronunciou-se pela improcedência do recurso, limitando-se a
fazer apelo à jurisprudência firme deste STA no sentido da não con-
tagem do tempo de serviço prestado como liquidador tributário es-
tagiário, referindo não haver razões para nos afastarmos dessa
jurisprudência.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
(Fundamentação)
O acórdão recorrido considerou os seguintes factos com interesse

para a decisão:
a) o recorrente tomou posse como liquidador tributário estagiário

em 01.08.84;
b) em 31.03.87 tomou posse como liquidador tributário de 2.a classe;
c) e em 09.05.90, como liquidador tributário de 1.a classe;
d) o recorrente foi integrado no NSR no índice 360, correspondente

ao 4o escalão da categoria de liquidador tributário;
e) a fls. 11 dos autos encontra-se cópia de um ofício da DGCI,

DSGRH, datado de 13DEZ91, dirigido aos vários serviços, onde cons-
ta, designadamente, o seguinte: “(. . .) Para efeitos de descongelamento
de escalões, tenho a honra de informar Vex.a que por despacho do
Exmo Senhor Director-Geral de 91.12.04 que recaiu sobre o Parecer
no 1449 do DSGRH foi autorizada a inclusão do tempo de serviço
respeitante ao período de estágio na categoria de liquidador tributário.
Solicito a Vex.a que seja dado conhecimento aos interessados que prestam
serviço nessa unidade orgânica. (. . .)”;

f) por requerimento dirigido ao DGCI em 24.07.97, o recorrente
solicitou o descongelamento de escalão ao abrigo do DL 304/91, de
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07.06, com inclusão da contagem do tempo de serviço globalmente
prestado na carreira;

g) sobre este requerimento o DGCI nada disse;
h) na sequência desse silêncio, em 24.12.97 o recorrente interpôs

recurso hierárquico necessário para o Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais, que não se pronunciou sobre tal recurso, e onde so-
licitou a revogação do indeferimento tácito do DGCI, com o con-
sequente descongelamento do escalão em que se encontra posicio-
nado, com efeitos a 01.01.91;

i) por despacho datado de 26.10.93, a então SEAO “concordou”
com as conclusões do parecer no 1084/DOCPS/DEOP, sobre a con-
tagem do tempo de estágio para efeitos de progressão na carreira,
e que foram no sentido de que “o tempo de serviço prestado na qualidade
de liquidador tributário estagiário não pode relevar para efeitos de
progressão”.

O DIREITO
O acórdão impugnado julgou improcedente o recurso contencioso

interposto pelo recorrente do indeferimento tácito que se formou
na sequência do recurso hierárquico necessário que dirigiu à auto-
ridade recorrida, através do qual pretendia o descongelamento do
seu posicionamento no 4o escalão, índice 360, da categoria de li-
quidador tributário, com passagem para o 5o escalão, índice 380, ale-
gando dever ser-lhe contado, para efeitos de antiguidade na carreira,
o tempo de serviço prestado como liquidador tributário estagiário.

O recorrente discorda do decidido, invocando decisão contrária
daquele tribunal, em caso análogo, e concluindo que a decisão re-
corrida violou o art. 2o, nos 1, 2 e 4 do DL no 204/91, de 7 de Junho.

Sem qualquer razão.
O DL no 204/91, de 7 de Junho, determinou o descongelamento

de escalões dos funcionários e agentes da Administração Pública, com
efeitos reportados a 01.01.91, em execução do disposto no art. 38o

do DL no 353-A/89, de 16 de Outubro.
Dispõe o art. 2o desse diploma:
“1 - Ficam descongelados desde 1 de Janeiro de 1991 os dois escalões

seguintes àqueles em que nessa data se encontre posicionado cada
funcionário ou agente.

2 - A progressão nos escalões descongelados faz-se de acordo com
as seguintes regras:

a) Subida de um escalão quando a antiguidade na categoria for
igual ou superior a sete anos;

b) Subida de dois escalões quando a antiguidade na categoria for
igual ou superior a dezoito anos;

3 - (...)
4 - Para efeitos do disposto no no 2, a contagem de tempo de

serviço nos casos das carreiras horizontais e das carreiras extintas
por agregação pelo Decreto-Lei no 353-A/89 e legislação comple-
mentar integra o tempo de serviço globalmente prestado na respectiva
carreira.

“Ora, antes do mais, e como se sublinha no acórdão impugnado,
a carreira de liquidador tributário é uma carreira horizontal, uma
vez que a promoção dos funcionários da Administração Tributária
às categorias imediatamente superiores depende da realização de con-
curso, nos termos do art. 7o do DL no 187/90, de 7 de Junho.

E, assim sendo, não é aplicável ao recorrente o normativo do art. 2o,
nos 2 e 4 do DL no 204/91, pois que o mesmo se reporta expressamente
às carreiras horizontais.

7255

Seja como for, constitui jurisprudência uniforme e reiterada deste
Supremo Tribunal Administrativo (quer a nível das Subsecções, quer
do Pleno) que o período de estágio é um período anterior e fora
da carreira, ou seja, um período de pré-carreira, que apenas revela
para efeitos da respectiva carreira quando a lei expressamente o de-
terminar, o que, in casu, não acontece.

E que, por essa razão, o tempo de serviço prestado como liquidador
tributário estagiário não conta para efeitos de antiguidade na categoria
de liquidador tributário, mas só na de liquidador tributário estagiário
(de entre os mais recentes, e na esteira do Ac. do Pleno de 29.01.97
Rec. 37.488, cfr. os Acs. de 05.06.2001 - Rec. 47.021, de 29.03.2001 -
Rec. 47.130, de 01.03.2001 - Rec. 46.894, de 22.02.2001 - Rec. 46.973,
e de 13.02.2001 - Rec. 46.814).

Conforme se sublinha no citado Ac. do Pleno, “liquidador tributário
e liquidador tributário estagiário são categorias diferentes, às quais cor-
respondem diferentes conteúdos funcionais, integrando o de liquidador
tributário estagiário uma fase de formação ou aprendizagem vestibular
de uma carreira técnica e a de liquidador tributário finalidades próprias
e responsabilidades típicas de um funcionário já inserido nesta categoria”.

Assim, como se decidiu no último dos arestos atrás citados, em
situação análoga à dos presentes autos, ”o tempo de serviço enquanto
liquidador tributário estagiário não releva para efeitos de descon-
gelamento de escalões na respectiva carreira, ao abrigo da al. a) do
no 2 do DL no 204/91, de 7/6”.

Não se vê qualquer razão para nos afastarmos desta jurisprudência,
aliás citada na decisão recorrida.

Ao assim decidir, ao acórdão recorrido fez correcta aplicação da
lei, designadamente dos citados nos 2 e 4 do art. 2o do DL no 204/91,
de 7 de Junho, disposições que, deste modo, não foram violadas,
improcedendo pois a alegações do recorrente.

(Decisão)
Com os fundamentos expostos, acordam em negar provimento ao

recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Luís Pais Borges — Macedo de
Almeida — João Cordeiro.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso. Indeferimento tácito. Competência dis-
positiva primária. Autorização de despesa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O indeferimento tácito pressupõe que a autoridade a
quem é imputado tenha o dever legar de decidir a pre-
tensão que lhe haja sido dirigida.



7256

2 — Compete, primariamente, aos directores-gerais a com-
petência dispositiva primeira para decidir do pagamento
de diferenças de vencimentos.

3 — Não se aceita, hoje, que um ministro se possa substituir
aos seus directores-gerais para a prática de actos de
competência dispositiva primária destes, pois a com-
petência ministerial em tais matérias só existe em 2.o grau
de apreciação.

4 — A não satisfação do preceituado na alínea a) do n.o 1
do art.o 34.o C.P.A., podendo fundamentar outras pre-
tensões, nunca pode alterar o sistema legal de repartição
de competências.

5 — Compete aos directores-gerais a prática a prática de actos
subsequentes à autorização de despesas quando este seja
da competência de membro do Governo, bem como
a de autorizar despesas para satisfação de encargos re-
lativos a anos anteriores.

Recurso n.o 47.627 em que são recorrente Maria da Conceição Pen-
teado Nunes e recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
e de que foi Relator o Exmo.o Sr. Cons.o Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do STA:

MARIA DA CONCEIÇÃO PENTEADO NUNES interpôs, no
TCA, recurso contencioso de anulação dos presumidos actos de in-
deferimento dos requerimentos de 24-10-96 e de 2-10-97 imputáveis
ao SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSSUNTOS FISCAIS, im-
putando-lhes vício de violação de lei.

O processo correu os seus regulares e ulteriores termos, vindo a
final e por acórdão de 23-11-00, a ser rejeitado o recurso.

Foi interposto recurso jurisdicional, concluindo-se no termo das
respectivas alegações:

I - O despacho de 3.5.96 não se pronunciou, pura e simplesmente,
sobre o início da sua eficácia.

II - Quanto aos que haviam recorrido do despacho de 16.09.93,
a eficácia retroactiva resultava do disposto na alínea b) do n.o 1 do
art. 128.o do CPA.

III - Se esse despacho de nomeação, quanto àqueles recorrentes,
não tivesse querido atribuir-se eficácia retroactiva, seria nulo (art. 9.o,
n.o 2, do DL 256-A/77); como tal, nunca seria caso resolvido.

IV - Esse despacho de 3.5.96 deu tratamento igual a todos os
nomeados.

Tinha, pois, a entidade requerida, de dar resposta ao requerimento
da ora recorrente.

V - O douto acórdão recorrido rejeitou o recurso partindo de uma
certa solução da questão de fundo (tratamento igualitário dos re-
correntes e não recorrentes do despacho de 16.09.93) que não
conheceu.

VI - Mesmo nos termos do n.o 2 do art. 9.o do CPA, o acto é
sempre recorrível, porque lesivo; entendimento diverso equivaleria
a negar o acesso à justiça administrativa de um acto lesivo, em colisão
frontal com o disposto no n.o 4 do artigo 268.o da Constituição, de-
saguando em linha recta na inconstitucionalidade da citada norma
do CPA.
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VII - Entendendo o contrário, a decisão ora impugnada violou
os n.o 1 e 2 do art. 9.o do CPA e as normas jurídicas sobre a re-
corribilidade dos actos.

VIII - Os vencimentos e antiguidade retroactivos não constituem
os abonos e regalias a que se refere o n.o 17 do Mapa II anexo
ao Dec.Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro.

IX - Este diploma não pode ser dissociado do regime estabelecido
pelo Dec.Lei n.o 155/92, de 28 de Julho, que atribui ao director-geral
meros poderes de gestão corrente, que se aferem pelas verbas or-
çamentadas (artigos 23.o, n.o 1, 4.o, n.o 2 e 3.o do Dec.Lei n.o 155/92).

X - Não estava orçamentada a verba dos retroactivos peticionados.
XI - O requerimento da recorrente assentou no despacho de no-

meação de autoria de membro do Governo; não podia o Director-
-Geral decidir sobre a eficácia de um acto governamental.

Não foi apresentada contra minuta.
Neste STA, o EMMP emitiu parecer no sentido do provimento

do recurso.
O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos, agora, a decisão:
Nos termos do disposto no art. 713.o/6 do CPC, dá-se, aqui, por

reproduzida a matéria de facto fixada no acórdão ora recorrido.
Entrando, desde já, na análise dos fundamentos do recurso, diremos

que o recurso contencioso foi rejeitado, nos termos do preceituado
no § 4.o do art. 57.o do RSTA por carência de objecto, uma vez
que não tinha a autoridade recorrida dever legal de decidir de questão
para que não tinha competência dispositiva primária na matéria
peticionada.

O objecto do recurso contencioso é, como se enuncia no relatório
deste acórdão, o indeferimento tácito de requerimentos dirigidos di-
rectamente à autoridade ora recorrida, pedindo o pagamento retroac-
tivo de certas verbas a que se julga com direito.

Ora, como se afirmou na decisão recorrida e tal entendimento
está em conformidade com a jurisprudência deste STA, podendo,
entre outros citar-se, os acs. de 16-1-97 - rec. 37.785; de 12-11-98
- rec. 41.151, ou do Pleno de 28-5-99 - rec. 37.081, a regra do art.
109.o, n.o 1, com referência ao art. 9.o, n.o 1, ambos do CPA, ou
seja, a presunção de indeferimento tácito pressupões que a autoridade
a quem é imputado tenha o dever legal de decidir a pretensão que
lhe haja sido dirigida.

O pedido de pagamento de diferenças de vencimentos, como toda
e qualquer outra pretensão relativa a vencimentos e outros abonos,
deve ser decidido por quem, face à lei, tenha competência dispositiva
primária na matéria.

Ora, nos termos do preceituado no n.o 2 do art. 11.o do DL 323/89
de 26-9, compete aos directores-gerais, para além do mais, exercer
as competências do mapa II anexo a tal diploma legal, constando
do respectivo n.o 17 a de ” autorizar a atribuição de abonos e regalias
aos funcionários que a eles tenham direito, nos termos da lei.

Na situação em exame, a competência para apreciar a pretensão
era, como bem se refere na decisão impugnada, da competência do
director-geral das Alfândegas.

Como é entendimento hoje pacífico da jurisprudência e da doutrina
amplamente citadas nas decisões referidas, a tese de que a competência
dos superiores abrange a dos inferiores desde há muito está superada,
não se aceitando, assim, que um ministro se possa substituir aos seus
directores-gerais na prática de actos incluídos na competência destes
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e se o fizer, os seus actos estariam viciados de incompetência em
razão da hierarquia, salvo se tal substituição tivesse outro fundamento
que não fosse a competência dispositiva primária.

Como bem se entendeu, na situação em exame, seria ao referido
director-geral que competia decidir, em primeiro grau, a pretensão
da ora recorrente e só em sede de recurso hierárquico interposto
dessa decisão, caberia à autoridade ora recorrida conhecer do pedido,
proferindo sobre ele decisão de segundo grau.

Também não nos merece censura o entendimento, também aceite
na jurisprudência deste STA, de que o incumprimento do disposto
no art. 34.o, n.o 1 al. a) do CPA ( sem discussão da (in)desculpabilidade
do erro de direcção do pedido), podendo fundamentar outras pre-
tensões, nunca poderia alterar o sistema legal de repartição de com-
petências, certo sendo que as questões de competência são de interesse
e ordem públicas, tendo como única fonte a lei, sendo, por tal motivo,
imodificáveis por qualquer autoridade administrativa.

Finalmente, teremos que referir que se não vê como o regime
financeiro dos serviços da administração pública, estabelecido no DL
155/92 de 28-7, possa contender com o regime geral de competências
dos directores-gerais, acima enunciado, sendo certo que a estes e
no domínio estrito da gestão orçamental cabe, também, a ” prática
de actos subsequentes à autorização de despesas, quando esta seja
da competência do membro do Governo”.

Na situação em análise nunca se trataria do absurdo de pedir a
um director geral que se pronunciasse sobre a eficácia de um acto
governamental, mas sim que exercesse, também, no domínio de exe-
cução orçamental, a competência que, por lei, lhe está adstrita.

E nos termos do art. 34.o do DL 155/92 cit., nas condições ali
previstas não deixam de caber aos serviços da Administração a sa-
tisfação de encargos legais relativos a anos anteriores.

A realização de despesas decorrentes da satisfação eventual da
pretensão, desde que satisfeitos os requisitos p. no art. 22.o de tal
diploma legal sempre seria possível, incumbindo a competência para
a autorizar ao referido director-geral das Alfândegas.

Desta sorte, improcedem todas as conclusões pertinentes da re-
corrente, pelo que se acorda em negar provimento ao recurso
jurisdicional.

Custas pela recorrente, com 40.000$00 de taxa de justiça, sendo
a procuradoria de metade.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — João Cordeiro (relator) — Gon-
çalves Loureiro — Rui Botelho.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Acto de processamento de abonos. Acto administrativo. Te-
soureiros da Fazenda Pública. Abonos para falhas.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Cada acto de processamento de vencimentos, gratifi-
cações e abonos constitui, em princípio, um verdadeiro
acto administrativo, e não simples operação material,
já que, como acto jurídico individual e concreto, define
a situação do funcionário abonado perante a Admi-
nistração, e que, por isso, se consolida na ordem jurídica
como «caso decidido» ou «caso resolvido», se não for
objecto de atempada impugnação graciosa ou con-
tenciosa.

II — Todavia esta orientação jurisprudencial tem implícita
dois limites essenciais, consubstanciados: (i) 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 ad-
ministrado relativamente ao processamento «em deter-
minado sentido e com determinado conteúdo”; (ii) por
outro lado, na necessidade de o 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
Fundamental e, actualmente, com concretização na lei
ordinária através dos artigo 66.o e segs. do Código do
Procedimento Administrativo, tendo o acto de notifi-
cação, para ser eficaz, que obedecer aos parâmetros im-
postos pelo artigo 68.o deste mesmo Código.

III — O abono para falhas do pessoal das tesourarias da Fa-
zenda Pública subsistiu nos precisos termos do arti-
go 18.o do DL n.o 519-A1/79, de 29 de Dezembro, o
que significa que se manteve a base do respectivo cálculo
nos valores com actualização nos termos gerais, que
em 30 de Setembro de 1989 (antes do NRS) vigoravam
como vencimento ilíquido das letras correspondentes aos
vencimentos dos tesoureiros da Fazenda Pública.

Recurso n.o 47 683; Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais; Recorrido: António Ribeiro Alves; Relator: Pais Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS
recorre jurisdicionalmente para esta Supremo Tribunal Administrativo
do acórdão do Tribunal Central Administrativo de 19.12.2000 (fls.
42 e segs.), que, concedendo provimento ao recurso contencioso in-
terposto por António Ribeiro Alves, tesoureiro-ajudante principal,
em serviço na 1.a Tesouraria da Fazenda Pública de Santo Tirso,
anulou o seu despacho de 16.04.98, que indeferiu a pretensão do
recorrente contencioso a auferir o abono para falhas devido pelo
exercício do serviço da caixas, no montante de 10% do seu vencimento
mensal ilíquido.

Na sua alegação, formula as seguintes
CONCLUSÕES:
1) O douto acórdão recorrido toma como objecto do recurso um

acto meramente confirmativo e, como tal, insusceptível de recurso
contencioso;
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2) Na verdade, todos e cada um dos actos processadores de ven-
cimento ocorridos entre 89.10.01 (data de entrada em vigor do NSR
e data até a qual o ora recorrido considera que o montante de falhas
que lhe foi atribuído se encontra correctamente calculado) e a data
em que solicitou o apuro das diferenças que entendeu em débito
reportadas ao aludido suplemento, são actos jurídicos individuais e
concretos que definiram a situação jurídica remuneratória do recor-
rente e que se firmaram na ordem jurídica, com força de caso decidido
ou caso resolvido, uma vez que não foram oportunamente impugnados
pela forma adequada;

3) Refira-se, ainda, que tais boletins de pagamento são documentos
probatórios plenos que satisfazem as exigências de comunicação para
efeitos da respectiva impugnação hierárquica ou contenciosa, sendo
certo que também o recorrente demonstrou perfeito conhecimento
do conteúdo dos actos administrativos em causa;

4) O carácter meramente confirmativo do acto impugnado con-
tenciosamente constitui excepção dilatória a apreciar por esse Ve-
nerando Tribunal, face ao disposto no artigo 110.o, alínea b) da LPTA
e 495.o do CPC;

5) O douto Acórdão recorrido não fez uma correcta aplicação da
lei aos factos ao anular o acto recorrido;

6) Efectivamente, a alínea a) do n.o 3 do artigo 18.o do DL
519-A1/79, de 29/12, ao fixar o abono para falhas a atribuir a qualquer
tesoureiro gerente em 10% do vencimento ilíquido, tem subjacente
um sistema retributivo baseado em letras, que não estabeleça dife-
renciações dentro da mesma categoria, realidade que foi alterada
em vigor do NSR, que introduziu uma nova forma de desenvolvimento
das carreiras do pessoal das TFP, permitindo a diferenciação de ven-
cimentos na mesma categoria em função do tempo de serviço;

7) Consequentemente, o conceito de vencimento ilíquido que se
refere o n.o 3 do artigo 18.o do DL n.o 519-A1/79, não coincide com
o conceito de vencimento ilíquido que se reportam os DLs n.os 184/89
e 353-A/89, dado que naquele vencimento foram incorporados outros
abonos cuja finalidade era outra (diuturnidades, remunerações aces-
sórias e prémio de cobrança) havendo uma acentuada diferença de
vencimentos na mesma categoria em consequência do regime de tran-
sição (cfr. mapa VI anexo ao DL 167/91, de 9 de Maio);

8) Para ser mantido o princípio subjacente ao cálculo do montante
do abono no actual sistema retributivo relação de proporcionalidade
entre as responsabilidades de cada cargo e o quantitativo do abono
para falhas tal como a lei fixou o seu cálculo nos n.os 3 e 4 do artigo 18.o
do DL 519-A1/79 foi necessária a publicação do DL n.o 532/99, de
11 de Dezembro;

9) Ora a manutenção em vigor do artigo 18.o do DL n.o 519-A1/79
entre a data de entrada em vigor do NSR e a do DL n.o 532/99,
que revoga esse artigo, implica que à expressão «vencimento ilíquido»
nele estabelecido se tenha de atribuir um sentido coerente com o
conteúdo que tal conceito encerra e coerente com a natureza e fins
do instituto do abonos para falhas;

10) Resulta de uma interpretação sistemática das normas referidas
na globalidade do sistema jurídico e, especialmente, do conjunto de
normas que regulavam e regulam o instituto do abono de falhas,
ser correcta interpretação e aplicação da lei adoptada no despacho
anulado pelo douto Acórdão recorrido e ilegal o entendimento nele
sancionado.
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Nestes termos (. . .), deve o Acórdão recorrido ser revogado e subs-
tituído por outro que rejeite o presente recurso por o acto nele im-
pugnado ser irrecorrível e/ou que lhe dê provimento com todas as
consequências legais.

II. Não houve contra-alegações e, neste Supremo Tribunal, o Exmo
Magistrado do Ministério Público pronunciou-se pelo desatendimento
da questão prévia da irrecorribilidade do acto (por alegada confir-
matividade deste), ora suscitado pela autoridade agravante, e pelo
provimento do recurso jurisdicional, citando, para ambos os efeitos,
jurisprudência deste STA.

Colhido os vistos, cumpre decidir.
(Fundamentação)
OS FACTOS
A decisão impugnada deu como provados os seguintes factos

relevantes:
1- O recorrente, tesoureiro-ajudante principal com funções de caixa,

requereu ao Director-Geral dos Impostos que o abono para falhas
que lhe vinha sendo pago em quantia correspondente a 10% da antiga
letra E, com actualizações, lhe passasse a ser abonado em montante
correspondente a 10% do respectivo vencimento ilíquido actual.

2- Do indeferimento tácito que se formou sobre aquele reque-
rimento, recorreu hierarquicamente para o SEAF.

3- Por despacho do SEAF de 16-4-98, foi a pretensão do requerente
indeferida, com base nos pareceres da Auditoria Jurídica do Ministério
das Finanças e da DGCI, documentados a fls. 9/10, cujo conteúdo
se dá por reproduzido.

O DIREITO
A decisão sob recurso anulou o despacho do SEAF que indeferira

pretensão do recorrente contencioso a auferir um abono para falhas,
devido por exercício de serviço de caixa, no montante de 10 % do
seu vencimento mensal ilíquido actual.

Fundamentou-se, no essencial, em que:
”[. . .] Os abonos para falhas ora em causa seguem, portanto, o regime

previsto no artigo 11.o, o que implica o afastamento do regime de ma-
nutenção do respectivo montante (artigo 37.o n.o 1 do DL 353-N89)
preconizado e aplicado pela entidade recorrida.

Considerando a necessária adaptação ao NSR, tendo em conta o
artigo 1.o do DL 167/89 e Mapa II anexo, bem como o princípio da
equidade interna do sistema retributivo, consagrado no artigo 14.o n.o 2
do DL 184/89, manter-se no seu regime de abono e actualização significa
que o abono para falhas a auferir pelos recorrentes deve ser fixado em
10% do vencimento ilíquido correspondente a um tesoureiro-ajudante
de 1.a classe, com 0 diuturnidades, após a sua integração no NSR (como
tesoureiro-ajudante), nos termos dos artigos 1.o e 7.o n.o 4 do DL 167/91
e dos Mapas VI II anexos.»

Alega o agravante, para além da natureza confirmativa da acto
recorrido, geradora da sua irrecorribilidade contenciosa, que esta de-
cisão fez incorrecta aplicação dos normativos legais citados, sufragando
uma posição contrária à que vem sendo acolhida maioritariamente
pelo jurisprudência deste STA.

Vejamos.
1) Não lhe assiste qualquer razão relativamente à primeira questão

colocada, ou seja, à alegada natureza confirmativa do acto recorrido,
questão, alias, só agora suscitada em sede de recurso jurisdicional.
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Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem decidido
reiterada e uniformemente que cada acto de processamento de ven-
cimentos, gratificações e abonos constitui, em princípio, um verdadeiro
acto administrativo, e não simples operação material, já que, por isso,
se consolida na ordem jurídica como «caso decidido» ou «caso re-
solvido», se não for objecto de atempada impugnação graciosa ou
contenciosa (cfr., por todos, o Ac. de 01.06.2001 - Rec. 46.898).

Todavia - e como se sublinha no referido aresto - esta orientação
jurisprudencial tem implícita dois limites essenciais, consubstanciados:
(i) 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”;
(ii) por outro lado, na necessidade de o 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 Fundamental e, actualmente, com concretização na lei ordinária
através dos artigo 66.o e segs. do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, tendo o acto de notificação, para ser eficaz, que obedecer
aos parâmetros impostos pelo artigo 68.o deste mesmo Código.

Ora, tal como sublinha o Exmo Magistrado do Ministério Público,
por falta de qualquer documento comprovativo (que o agravante não
apresentou com a sua alegação), desconhece-se se tais requisitos, in
casu, foram ou não respeitados, nomeadamente no tocante à data
e identificação do seu autor, o que só por si inviabiliza qualquer
juízo sobre a legalidade da notificação dos anteriores actos de pro-
cessamento, e da consequente consideração destes como caso de-
cidido, não podendo, desse modo, considerar-se o acto recorrido me-
ramente afirmativo.

Sempre se adiantar, no entanto, que, como se decidiu no acórdão
STA citado, «não cumprem tais requisitos os documentos mecano-
gráficos informáticos que se limitam a indicar o quantitativo dos ven-
cimentos e de certos abonos acompanhados das correspondentes siglas
e datas em que foram creditados, sendo assim completamente omissos
quanto à autoria do acto, ao sentido e à sua data, pelo que não
são oponíveis aos respectivos interessados».

Improcede, por conseguinte, a questão suscitada.
2- Já no que toca à segunda parte da sua alegação, relativa à forma

de cálculo do abono de falhas a que o recorrente contencioso tem
direito, questão sobre que diz ter havido erro de julgamento, assiste
agora inteira razão ao agravante.

Na verdade, constitui hoje jurisprudência firme deste Supremo Tri-
bunal Administrativo (cfr. Acs. das Subsecções de 21.06.2000 -
Rec. 41.542, de 12.10.2000 - Rec. 46.294, de 18.10.2000 - Rec. 45.975),
que o abono para falhas do pessoal das tesourarias da Fazenda Pública
substituiu nos precisos termos do artigo 18.o do DL n.o 519-A1/79,
de 29 de Dezembro, até à sua revogação pelo DL n.o 532/99, de
11 de Dezembro, o que significa que se manteve a base do respectivo
cálculo nos valores, com actualização nos termos gerais, que em 30
de Setembro de 1989 (antes do NSR) vigoravam como vencimento
ilíquido das letras correspondentes aos vencimentos dos tesoureiros
da Fazenda Pública.

7263

Sem motivos para nos afastarmos desta orientação jurisprudencial,
seguiremos de perto a fundamentação acolhida nos arestos citados.

O abonos para falhas constitui uma remuneração acessória ou su-
plemento, na terminologia do DL 184/89, de 2 de Junho, visando
indemnizar os seus destinatários das despesas e riscos decorrentes
do exercício de funções particularmente susceptíveis de gerar falhas
contabilísticas em operações de recebimentos e pagamentos em ser-
viços de tesouraria (Parecer da PGR, DR, II Série, de 24.03.98).

À data da entrada em vigor no NRS (DL 184/89 e DL 353/89),
o regime geral de cálculo desse abono era o estabelecido no DL
n.o 4/89, de 6 de Janeiro, dispondo os tesoureiros da Fazenda Pública
de um regime especial de atribuição desse mesmo abono, constante
do artigo 18.o do DL n.o 519-A1/79, de 29 de Dezembro.

O DL n.o 167/91, de 9 de Maio, que veio estabelecer as estruturas
remuneratórias e de transição deste pessoal para o NSR, produzindo
efeitos em matéria remuneratória desde 01.10.89, nada dispôs sobre
o abono para falhas, pelo que tal silêncio, não se discutindo que
o mesmo continua a ser devido, coloca o problema de saber qual
é o respectivo regime de cálculo.

Vejamos o quadro legal pertinente.
Dispunha o DL n.o 519-A1/79, de 29 de Dezembro:
Art. 18.o (Remunerações e abonos diversos)
[. . .]
3- É fixado em 10% do vencimento ilíquido o abono para falhas

a atribuir:
a) Aos tesoureiros gerentes;
b) Aos tesoureiros subgerentes quando investidos no serviço de caixa,

quando lhes tenha sido conferido mandato de gerência ou quando 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.

O DL 353-A/89, de 16 de Outubro, veio desenvolver o regime
jurídico estabelecido pelo DL n.o 184/89, de 24 de Junho, estabe-
lecendo na Secção III Suplementos, o seguinte:

Art. 11.o (Suplementos)
[. . .]
2- Os abonos actualmente praticados com fundamento legal em tra-

balho 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 abonos
devidos a deslocações em serviço, mantêm-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.

Art. 12.o (Regime de suplementos)
O regime e as condições de atribuição de cada suplemento são fixados

mediante decreto-lei.
Art. 37.o (Regime transitório de suplementos)
1- Os subsídios, suplementos, gratificações ou abonos anteriormente pra-

ticados, identificados em lei especial como subsídios, suplementos, gra-
tificações ou abonos de risco, penosidade, insalubridade, participação em
reuniões, comissões, grupos de trabalho, deslocação em serviço, despesas
de representação e subsidio de residência, mantêm-se nos seus montantes
actuais, sujeitos à actualização, nos termos em que vem sendo feita.
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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.

Resulta inequivocamente dos preceitos transcritos (dos dois diplo-
mas fundamentais de instituição do NSR), o propósito de conge-
lamento dos suplementos, designadamente do abono de falhas, quanto
às condições de atribuição e de determinação do respectivo montante,
até à revisão dos respectivos regimes a operar por decreto-lei.

O legislador optou por uma reforma gradualista «de molde a pôr
cobro à vasta teia de subsistemas retributivos e de remunerações aces-
sórias praticadas, os quais originam a complexidade e desconexão
características do actual sistema» (preâmbulo do DL 184/89).

Entretanto, até que essas alterações viessem a ser concretizadas,
mantinham-se os suplementos, fosse qual fosse a sua natureza, «nos
seus regimes de abono e actualização» ou «nos seus montantes actuais».

Ora, o factor de cálculo «vencimento ilíquido» a que se refere
o artigo 18.o, n.o 3, a) do DL n.o 519-A/89 não encontra correspon-
dência na remuneração indiciária da nova estrutura remuneratória.
Efectivamente, nesta remuneração foram integradas as diuturnidades
e outras remunerações acessórias a que tinha direito o pessoal das
tesourarias da Fazenda Pública (cfr. artigo 18.o, n.o 1, 19.o e 20.o
do DL n.o 519-A1/79), pelo que fazer incidir o abono de 10% sobre
o valor resultante da posição de cada indiciária significaria, afinal,
uma alteração do regime de abono do suplemento.

Acresce que essa transposição é contrária ao principio da equidade
interna e externa que rege o NRS (art.o 14.o do DL n.o 184/89).
Efectivamente, essa forma de cálculo acentuaria a subsjectivação do
suplemento, quando o abono para falhas tem carácter tendencialmente
objectivo, isto é, não dependente de elementos subjectivantes da re-
muneração do interessado, mas do risco da movimentação de valores.

Se o legislador pretendesse esse efeito, contrário aos princípios
do NRS e à regra de congelamento transitório dos suplementos que
se pretendeu consagrar no artigo 11.o, n.o 2, 12.o e 37.o do DL
n.o 352-A/89, não deixaria de dizê-lo no DL n.o 167/91, em vez de
o obter 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.

Confirmando a correcção deste entendimento, há que assinalar a
publicação do DL n.o 532/99, de 11 de Dezembro, que veio finalmente
regulamentar o abono para falhas a atribuir ao pessoal da Fazenda
Pública, adoptando «um novo critério de atribuição do abono para
falhas previsto no artigo 18.o do DL n.o 519-A1/79, de 29 de Dezembro»
(preâmbulo do diploma) 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- (. . .)
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) (. . .)
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Destas novas disposições resulta a confirmação de que permaneceu
em vigor o regime do artigo 18.o DL. n.o 519-A1/79, com as regras
de determinação do montante e das actualizações do abono para
falhas dele constantes, e de que só com o DL n.o 532/99, de 11 de
Dezembro, foi adoptado pelo legislador um «novo critério» para o
efeito, critério esse que manda atender ao «vencimento base» do
1.o escalão da escala indiciária da categoria de ingresso, o que com-
prova a desrazoabilidade da tese sufragada no acórdão revidendo.

Nestes termos, tem-se por exacto o entendimento adoptado pela
administração, pelo que o acórdão recorrido não pode manter-se.

(Decisão)
Com os fundamentos expostos, acordam em conceder provimento

ao recurso jurisdicional e, revogando o acórdão recorrido, negar pro-
vimento ao recurso contencioso.

Custas no TCA a cargo do recorrente contencioso, fixando-se a
taxa de justiça e a procuradoria, respectivamente, em 40.000$00 e
20.000$00

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Pais Borges — Macedo de Al-
meida — João Cordeiro.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Notificação. Pedido de notificação integral de acto admi-
nistrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

1. — Da notificação de acto administrativo deve constar o seu
teor integral, em concordância com o arto 68o no 1 do
C.P.A, ou ser transmitido o acto praticado acompanhado
de uma sua fotocópia oficial.

2. — Só a notificação integral do acto assegura a função ga-
rantística de um direito fundamental, pois só esse tipo
de notificação permite assegurar ao lesado o pleno co-
nhecimento do acto praticado.

3. — O pedido de passagem de certidão do acto que não ob-
edece ao referido nos no 11 no 2, não constitui expediente
dilatório, contando-se a partir da data da passagem da
certidão o prazo para interposição do recurso contencioso
(arto28o no 1 alínea a) e 31 no 1 de LPTA).

Recurso no 47 717. Recorrente: Aquiquiai - Empreendimentos Imo-
biliários, Lda.; Recorrida: Câmara Municipal de Leiria; Relator:
Exmo Conso Dr. Marques Borges.

Acordam na Secção do Contencioso do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

I — A Aquiquiai — Empreendimentos Imobiliários, Lda, com sede
na Av. Marquês de Pombal — Lote 4 — r/c direito — 2410 Leiria,
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interpôs recurso jurisdicional da decisão de 2001-01-18 do Tribunal
Administrativo do Círculo de Coimbra pela qual foi rejeitado, por
extemporâneo, o recurso contencioso interposto por aquela sociedade
contra uma deliberação da Câmara Municipal de Leiria, datada de
1999/12/22.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1 — A alegante interpôs recurso contencioso de anulação da de-

liberação da Câmara Municipal do Município de Leiria, comunicada
à recorrente através do ofício no 00876;

2 — Alegou conforme resulta de fls.
3 — Na sentença recorrida, decidiu-se que os documentos dispo-

níveis com a notificação eram suficientes para se poder interpor o
recurso, sem se utilizar o pedido de certidão previsto no artigo 31o

de LPTA;
4 — A sentença recorrida que rejeitou o recurso interposto pela

recorrente, por extemporaneidade, interpretou deficientemente o que
dispõe o artigo 28o da LPTA, “ex vi” artigo 31o do mesmo normativo
legal;

5 — Na sentença recorrida apenas se diz que a notificação de de-
cisão recorrida continha todos os elementos porque mencionou o
sentido da decisão, já acompanhada de elementos que serviram de
base à mesma decisão e remeteu, além disso, para uma outra decisão
que respeitava à recorrente e que lhe havia sido enviada;

6 — Basta verificar que não foi enviada à recorrente a acta da
deliberação de 22/12/99, bem como os despachos e informações téc-
nicas constantes do mesmo processo, que deram causa a tal de-
liberação;

7 — Com a certidão, foi quando a recorrente tomou conhecimento
de todos os elementos que estiveram na base, segundo a entidade
recorrida, da deliberação final que deu causa a este recurso;

8 — Nos termos do disposto no artigo 31o da LPTA “Se a notificação
ou a publicação não contiver a fundamentação integral da decisão
e as demais indicações a que se refere o artigo anterior, pode o
interessado, dentro de um mês, requerer a notificação das que tenham
sido omitidas ou a passagem de certidão que as contenha”;

9 — Foi o que se verificou com a deliberação recorrida, visto que
apenas foi enviada à recorrente a informação que consta do ofício
junto ao pedido de certidão que deu a este recurso e não a totalidade
dos pareceres, despachos informações que deram causa ao indefe-
rimento da pretensão da recorrente.

10 — Sem esses elementos, não poderia a recorrente interpor re-
curso, alegando o que alegou, e da forma como o alegou;

11 — Interpretou, assim, deficientemente o que dispõem as normas
legais acima mencionadas, o Meritíssimo Juiz que proferiu a decisão
recorrida;

12 — Tanto mais que, depois da deliberação de 29/04/98, que havia
sido comunicada à recorrente, apenas estava em causa o possível
indeferimento da pretensão e não o seu indeferimento definitivo;

13 — Tanto que tal deliberação foi comunicada nos termos do artigo
100o e seguintes do C.P.A., nunca tendo sido comunicada à recorrente,
ou sido proferida qualquer decisão final, senão aquela que se recorreu;

14 — Tem assim a deliberação recorrida de ser revogada.
II — A Câmara Municipal de Leiria limitou-se em contra-alegações

a dar por integralmente reproduzida a contestação anteriormente
apresentada.
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III — O M.P. junto do S.T.A. reiterou anterior parecer do M.P.
junto do tribunal “a quo”, o qual se pronunciou no sentido do recurso
contencioso ser tempestivo, pelo que o recurso jurisdicional deveria
obter provimento.

IV — Colhidos os serviços legais, cumpre apreciar.
A) A decisão recorrida deu como assentes os seguintes factos:

1o)

Em 1999/12/22 a Câmara Municipal deliberou indeferir o pedido
de aprovação de um projecto apresentado pela recorrente;

2o)

Por ofício de 2000/01/24, recebido pela recorrente em 26 de Janeiro,
a Câmara Municipal notificou a recorrente da deliberação, nos se-
guintes termos: “. . .a Câmara Municipal em sua reunião de 22/12/99
deliberou. . . indeferir a pretensão ao abrigo do disposto nas alíneas
a), b) e g) do no 1 do arto 63o do D.L. 445/91, de 20 de Novembro,
uma vez que:

1o - mantêm-se os aspectos anteriormente indicados, nomeadamen-
te nos 1, 2, 3 e 4 da deliberação tomada em 29/04/98, devendo esclarecer
quanto ao cumprimento do disposto no arto 47o do D.L. 64/96, de
21 de Fevereiro, bem como a totalidade dos aspectos relativos ao
D.L. 66/95, de 8 de Abril;

2o - verifica-se ainda que as entidades consultadas, Direcção Re-
gional do Ambiente do Centro e Capitania do Porto da Nazaré, emi-
tiram parecer desfavorável (dos quais se anexa fotocópia);

3o - a proposta a elaborar para o local deverá compatibilizar-se
com o Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, que nesta fase
se encontra em estudo e apreciação pelas entidades competentes,
de acordo com o parecer emitido pelo Gabinete do Plano Director
Municipal;

3o)

Da deliberação tomada em 29/04/98, de que a recorrente foi no-
tificada por ofício de 1998/05/11, consta o seguinte: “a câmara, depois
de analisar o assunto, tendo em conta a informação prestada pelo
departamento da obras em 24/04/98, cujo teor abaixo se transcreve
e que propõe o indeferimento da pretensão pelos motivos nela in-
dicados, deliberou por unanimidade notificar o requerente nos termos
dos arts. 100o do Código de Procedimento Administrativo. . .

“O processo deverá ser indeferido com base nas alíneas a), b) e
d) do no 1 do arto 63o do D.L. 445/91, de 20/11. . . por:

1o. Excesso de índice face ao Plano Director Municipal e parcela
a destacar, previsões do pleno de urbanização e protocolo do qual
se anexam fotocópias, bem como excesso de implantação, cércea e
pisos (dada a aplicação das alíneas j), m) e r) do arto 3o e arto 47o

do plano Director Municipal;
2o. Falta de lugares fora e dentro da propriedade, de acordo com

os arts. 67o e 68o e anexo II do plano Director Municipal;
3o. Interrupção do passeio com rampa que é uma solução inestética

e prejudicial à circulação de peões;
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4o. Não respeitar o arto 73o do Regulamento Geral das Edificações
Urbanas, tanto na construção como nos afastamentos à moradia
norte. . .”

4o)

Em 2000/02/07 a recorrente requereu certidão da deliberação de
indeferimento e de todos os despachos, informações ou deliberações
constantes do processo;

5o)

Estes elementos foram dados à recorrente em Março daquele ano;

6o)

O recurso contencioso deu entrada no T.A.C. de Coimbra em
2000/04/26.

B) Da fundamentação de facto e de direito
A única questão a decidir respeita à interpretação que a decisão

recorrida fez sentido e significado do conteúdo do arto 31o da L.P.T.A.,
devendo ser tomada em consideração, para apreciação daquele con-
teúdo, além do mais, o sentido e alcance do arto 268o no 3 da C.R.P.,
e, ainda, o arto 68 do C.P.A.

De acordo com a C.R.P., após a Lei Constitucional no 1/97, que
operou a 4a Revisão constitucional, os actos administrativos estão
sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei e
carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem di-
reitos ou interesses legalmente protegidos.

Embora a “acessibilidade” dos interessados ao conteúdo do acto
administrativo esteja ligada à maior ou menor dificuldade de ter meios
expeditos e eficazes de “saber” qual o acto administrativo praticado,
essa mesma acessibilidade pressupõe que não são levantados obstá-
culos à determinação do conteúdo integral do acto administrativo
praticado. É com esse sentido que se deve ser interpretado o arto 68o

no 1 do C.P.A. e designadamente a sua alínea a), que à luz da lei
que deu cumprimento ao estatuído no dispositivo constitucional, exige
que da notificação deve constar “o texto integral do acto adminis-
trativo”. A razão pela qual deve ser anunciada ao interessado o texto
integral do acto administrativo, e, não, partes ou excertos do acto
é de permitir ao interessado ter “acesso” a toda a argumentação
expedida pelo autor do acto administrativo, que afecta os seus in-
teresses ou direitos legalmente protegidos, e, desta forma, atacar com
conhecimento pleno, o acto impugnado, sem que depois, seja con-
frontado com elementos, que, intencionalmente, ou não, podem ter
sido omitidos e que afectam a percepção da legalidade ou ilegalidade
do acto administrativo praticado.

Compreende-se, pois, que ou se reproduz “ipsis verbis” o acto pra-
ticado na notificação, ou o ofício de notificação, para além de conter
as menções devidas, é acompanhado de uma fotocópia oficial do acto
(vide, nesse sentido, Esteves de Oliveira, C.P.A., 2a edição, pág. 355).
É que, tendo o direito à notificação uma função garantística de um
direito fundamental, como referem Vital Moreira e Gomes Canotilho,
Constituição República Portuguesa Anotada, págs. 933-934), só a no-
tificação integral do acto praticado é susceptível de assegurar o exer-
cício daquele direito fundamental.
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De facto, só com a notificação integral do acto está o interessado
lesado em condições de reflectir sobre a validade do acto que lhe
foi comunicado, sem o perigo de cair em “alçapões”, que possam
distorcer o conteúdo da realidade que lhe é transmitida.

No caso concreto, a Câmara Municipal de Leiria apenas deu co-
nhecimento à recorrente de ter sido realizada uma reunião, onde
havia sido deliberado indeferir uma pretensão, enumerando as razões
por que essas deliberação havia sido desfavorável. Todavia, nada se
disse quanto à conformidade integral do transmitido, em relação ao
deliberado, nem foi remetido à recorrente fotocópia dessa deliberação,
apesar de serem juntas fotocópias de pareceres desfavoráveis, que
teriam fundamentado a deliberação. Não se refere, porém, naquele
ofício, que a deliberação tomada tenha assentado em informação ou
parecer cujo teor tenha sido reproduzido, ou integralmente comu-
nicado à ora recorrente. Perante este circunstancialismo e atento o
objectivo e a finalidade do direito fundamental à notificação integral
do acto administrativo praticado, à recorrente era lícito supor que
não lhe tivessem sido transcritos todos os elementos que haviam fun-
damentado a deliberação ora impugnada e daí que o seu requerimento
de 7.02.2000, no sentido de lhe ser transmitido o teor de deliberação
em causa, cuja certidão lhe foi entregue em Março de 2000, não
possa ser considerado um expediente meramente dilatório. E, tendo
a recorrente, face à certidão que lhe foi entregue em Março de 2000
interposto o presente recurso contencioso em 26.04.2000, a decisão
recorrida ao julgar intempestivo o recurso interposto, aplicou,
erradamente, os dispositivos contidos nos arts. 28o no 1 alínea a)
e ao arto 31o no 1, ambos da L.P.T.A.

Decisão: Termos em que acordam nesta secção, em conformidade,
em dar provimento ao recurso jurisdicional e em revogar a decisão
recorrida, devendo os autos baixar à 1a instância para aí prosseguirem
os seus ulteriores termos.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Joaquim Marques Borges (re-
lator) — João Manuel Belchior — Adelino Lopes.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Acção por responsabilidade civil extracontratual - Rejeição da
petição inicial - Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

É nula por omissão de pronúncia a decisão que, numa acção
por responsabilidade civil extracontratual, rejeita a petição
inicial por manifesta falta de causa de pedir, uma vez que
se centra apenas na afirmada circunstância de não terem
sido alegados pelos AA factos que suportem a invocada
ilicitude da conduta do R. (município), ao impedir o abate
de uma árvore daquelas, o que lhes veio a causar danos,
sem chegar a pronunciar-se sobre afirmadas injúrias e di-
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famações, produtoras de danos não patrimoniais contidos
no pedido, e ainda quanto à responsabilidade por factos
lícitos, colocada subsidiariamente.

Recurso no 47.796 em que são recorrentes Acácio dos Santos Simões
Arinto e outros e recorrida a Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos e de que foi Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Ferreira
Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Acácio dos Santos Simões Arinto, Adérito dos Santos Simões Arin-
to, Aida de Jesus Arinto Almeida Morgado, Aquiles Almeida Morgado
e Lúcio dos Santos Simões Arinto, id. nos autos, propuseram no TAC
de Coimbra acção de responsabilidade civil extracontratual com pro-
cesso ordinário, contra Município de Figueiró dos Vinhos, por danos
patrimoniais e não patrimoniais causados por uma árvore cujo abate
não foi consentido por este, e por comportamento injurioso e
difamatório.

Produzidos os articulados e após audiência preliminar, foi proferido
despacho saneador, no qual o Exmo. Juiz ”a quo” rejeitou a petição
inicial por manifesta falta de causa de pedir.

Inconformados, os AA recorreram para este Supremo Tribunal,
impetrando a revogação da decisão impugnada, com prosseguimento
da acção até ao seu final, apresentando para o efeito as pertinentes
alegações, cujas conclusões se resumem de seguida, pela ordem da
sua formulação:

1- A decisão recorrida é nula por falta de fundamentação e por
omissão de pronúncia, ao ignorar o que tinha sido alegado pelos
AA quanto à necessidade da existência de um processo formal de
classificação ao abrigo do Dec. Lei no 13/85, de 6 de Julho, para
a árvore em causa (carvalho) gozar de protecção legal.

2 - A decisão erra na qualificação dos factos pois parte do pres-
suposto inverídico de que os AA requereram sistematicamente à Câ-
mara Municipal autorização para abater a árvore (o que também,
sistematicamente, lhes teria sido negado).

3 - A decisão faz uma errada qualificação dos factos, pois que
não chegou sequer a ser aberto qualquer procedimento para a clas-
sificação da árvore.

4 - Ao considerar que a única ilicitude, cometida é imputável aos
AA, a decisão é nula por excesso de pronúncia, pois ao Tribunal
não foi pedido a apreciação da conduta dos AA e, muito menos,
a sua condenação sumária.

5 - A decisão é inválida por falta de fundamentação, ao legitimar
toda a conduta dos órgãos do Município, por partir do pressuposto
de que a mesma teve como base uma norma que eles entendiam
que se lhes impunha ou porque a ilegalidade cometida por tais órgãos
não pode dar cobertura à protecção de direitos ou interesses recla-
mados por particulares.

6 - Foram assim violadas normas e princípio constitucionais (artos
3o, no 3, 18o, no 1, 20o, no 1, 22o, 266o, nos 1 e 2 e 268, nos 4 e
5 da CRP), uma vez que a decisão recorrida faz depender da pequena
ou grande ilegalidade cometida pelos órgãos públicos a protecção
dos direitos e interesses dos particulares.

7 - A decisão é nula por desconsiderar em absoluto factos essenciais
para qualificação da conduta do órgão executivo Município, que re-
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velam, designadamente, a violação do dever de boa administração,
dos direitos subjectivos fundamentais ou dos direitos de personalidade
dos AA. O que tudo se traduz em actos ilícitos praticados culpo-
samente pelos órgãos ou agentes do Município no exercício das suas
funções e por causa das mesmas.

8 - E mesmo admitindo a hipótese de que alguma ilicitude tenha
sido cometida pelos AA ao terem feito a poda da árvore, impunha-se
então no quadro de pequenas e grandes ilegalidades posto pela decisão
recorrida, a consideração de factos essenciais à emissão de um juízo
sobre a conduta do órgão Município antes e designadamente após
a queda da árvore.

9 - Ao não considerar toda a factualidade relevante para o efeito
está a decisão eivada de um vício material que produz a sua invalidade.

10 - Não faz sentido invocar uma qualquer aceitação ou confor-
mação dos AA. em relação ao acto de recusa de abate da árvore,
para concluir pela rejeição da petição por manifesta falta de pedir.

11 - É que os AA. nunca fizeram um pedido para tal abate e,
sobretudo, a grande maioria dos factos ilícitos produtores de danos
não tem a ver com o designado acto de recusa invocado pela decisão
recorrida, mas antes com o tipo de actos e condutas do órgão ca-
marário, praticados contra os autores pelo facto de estes terem pro-
cedido à poda da árvore.

12 - Daí que a invocada conformação tenha por efeito a violação
do princípio de acesso à justiça e da tutela jurisdicional efectiva, o
que se revela inconstitucional.

13 - A não haver qualquer ilicitude na conduta da Câmara Mu-
nicipal, como diz a decisão recorrida, havia que emitir pronúncia
sobre a responsabilidade civil, por actos lícitos, formulada pelos AA,
o que não aconteceu, e daí , a respectiva nulidade.

O R. Município contra-alegou defendendo o improvimento do re-
curso nos termos constantes de fls 185 a 193, que aqui se dão por
reproduzidos.

O Exmo Magistrado do Mo. Po. entende que a sentença enferma
de nulidade por omissão de pronúncia.

Correram os vistos legais.
Cumpre apreciar e decidir.
II - A decisão recorrida começou por apresentar os factos que

diz serem relevantes, o que se transcreve de seguida:
“1 - em Dezembro de 1993 os autores requereram a ocupação

da via para procederem ao abate da árvore porque ela lhes estava
a causar prejuízos;

2 - em Dezembro de 1993 a Câmara Municipal respondeu que
não autorizou o abate da árvore porque ela estava qualificada de
notável e, como tal, teria que ser preservada;

3 - a árvore provocou prejuízos de vária ordem ao longo dos anos;
4 - os autores requereram ao longo dos anos por várias vezes au-

torização para abater a árvore e essa autorização sempre foi negada.
5 - em 1997/09/27 o Gabinete de Apoio do Desenvolvimento Local

prestou à Câmara Municipal a seguinte informação: “. . . a árvore
em causa . . . encontra-se inserida no plano de pormenor de salva-
guarda do Centro Histórico de Figueiró dos Vinhos. Esta árvore clas-
sificada como árvore notável é um exemplar secular que embora de-
note algum enfraquecimento vegetativo, apresenta um grande vigor
e sólida robustez. Assim . . . deve ser mantido o indeferimento do
abate já comunicado ao requerente . . .”;
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6 - aquele carvalho está classificado pelo Regulamento para a Sal-
vaguarda do Núcleo Histórico de Figueiró dos Vinhos como notável,
enquadrando-se este regulamento no PDM de Figueiró dos Vinhos,
devidamente ratificado.

7 - em 1998/02/14 os autores procederam a um corte exagerado
e indiscriminado dos ramos da árvore, fazendo perigar as suas hi-
póteses de sobrevivência;

8 - dado o estado em que a árvore ficou após a actuação dos
autores apresente evidente depreciação que não permitem que se
mantenha a classificação (sic).”

III - Conhecendo de direito
Enfrentemos, em primeiro lugar, as alegadas nulidades da decisão

recorrida.
Os AA. formularam pedido de indemnização por danos patrimo-

niais e não patrimoniais.
Como causa de pedir dos primeiros, invocaram a actuação do Mu-

nicípio, através de titulares do órgão autárquico Câmara Municipal,
que os impediu de abater uma árvore (carvalho), que lhes pertence,
e que está situada em terreno de que também são proprietários, sem
que para tanto haja fundamento legal.

Por tal circunstância, manutenção da árvore, foram-lhes produzidos
diversos prejuízos, que descrevem.

Relativamente aos segundos - danos não patrimoniais - os AA re-
ferem como causa de pedir a conduta que vem de ser descrita a
par de outros comportamentos do Município, como a instauração
de processo de natureza criminal e a divulgação da situação da situação
através da ”imprensa regional e nacional, escrita e falada”, aí afir-
mando a existência de processos-crimes contra os ora recorrentes,
acusando-os de delapidação do património cultural e de atentados
contra o mesmo, por terem mandado proceder a uma limpeza da
árvore em questão, o que, alegadamente, fez perigar as hipóteses
de sobrevivência desta.

Ora a verdade é que a sentença não se debruçou quanto aos danos
não patrimoniais sobre a causa de pedir consubstanciada nas invocadas
difamações e injúrias.

E a eventual licitude do comportamento da Câmara Municipal ao
obstar ao corte da árvore não conduz necessariamente a que a sua
conduta àquele nível haja de assumir igual cariz.

Verifica-se, pois, a omissão de pronúncia, geradora de nulidade
da decisão (v. conc. 7.a e arto 668o, no 1, al. d) do CPC).

E o mesmo se pode dizer quanto à questão da responsabilidade
civil extracontratual, do R., com fundamento em acto lícito, que foi
colocada, por forma subsidiária, pelos AA, e sobre a qual a sentença
não emitiu qualquer juízo (v. conc. 13.a).

Sorte diversa têm as alegadas nulidades decorrentes de excesso
ou de omissão de pronúncia referenciadas nas concos. 1.a, 4.a, 8.a
e 9.a, uma vez que não constituem verdadeiras questões, antes re-
presentam uma forma de abordagem do objecto do lítigio [v. arto 668o,
no 1, al.d)].

Ainda a nível de nulidades da decisão, os recorrentes invocam a
sua falta de fundamentação [conc. 1.a e 5.a e arto 168o, no 1 al. b)].

Acontece que só a falta absoluta de motivação é que conduz a
tal vício, não relevando aqui a fundamentação incompleta ou deficiente
(v. A. dos Reis, Anotado, Coimbra 1952, vol. V, p. 140).
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E aquela falta absoluta não ocorre, como resulta dos termos da
decisão, o que os próprios recorrentes não deixam de evidenciar com
as críticas que lhe dirigem nas suas alegações.

Relativamente aos demais pontos colocados nas alegações, está
o seu conhecimento prejudicado por já se prender com o mérito do
julgado.

Por isso, e nos sobreditos termos, acorda-se em anular a decisão
recorrida, devendo a acção prosseguir, se nada obstar, assim se dando
provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001 — Manuel Ferreira Neto (Relator) —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José.

Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Recurso no 47.827 em que foi recorrente Aníbal Beirão Martins e
recorrida Câmara Municipal da Guarda e de que foi Relator o
Exmo Juiz Conselheiro Dr. Pires Esteves.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2a Subsecção):

Aníbal Beirão Martins, casado, comerciante, residente na Av. de
Salamanca, 25, Porto da Carne, 6300 Guarda, interpôs recurso con-
tencioso de anulação da deliberação da Câmara Municipal da Guarda
(doravante CMG) de 5 de Maio de 1999, que lhe indeferiu o pedido
de licenciamento de construção de um armazém.

Por sentença de 9/1/2001 do Tribunal Administrativo de Círculo
de Coimbra foi o recurso contencioso rejeitado por manifesta ex-
temporaneidade na sua interposição.

Não se conformando com esta decisão dela interpôs o recorrente
o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações formula as se-
guintes conclusões:

«1a A douta decisão recorrida que julgou extemporâneo, por força
do arto 28o no 1, al. a) da LPTA, o recurso interposto do acto de
indeferimento do licenciamento de uma construção, notificado ao re-
corrente em 26 de Maio de 1999, é nula por não ter em conta factos
essenciais alegados e provados pelo recorrente;

2a Isto porque a douta decisão recorrida tem apenas em conta
o facto de o recorrente ter solicitado, em 21/6/99, a passagem de
certidão de documentos que terão fundamentado quer aquele acto,
quer a emissão do parecer que lhe serviu de base, tendo interposto
o recurso em 7/X/99, sem que os documentos solicitados lhe tivessem
sido enviados;

3a Concluindo que o facto de o recorrente ter pedido documentos
— os quais lhe deviam ter sido entregues no prazo de 10 dias (arto 82o

da LPTA) —, não interrompe o prazo da prescrição, quando não
usou dos meios que lhe facultam os artos 31o e 82o no 2 da LPTA;

4a Só que a douta decisão recorrida não tem em conta factos es-
senciais à justa decisão da procedência do recurso, e à avaliação da
conduta administrativa e processual da autoridade recorrida: a decisão
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recorrida desconsidera em absoluto a relevância jurídica da conduta
omissiva ilegal da autoridade recorrida, e o não sem menos condenável
comportamento processual, sacrificando a boa fé e a confiança do
recorrente;

5a Desde logo, não atribui, designadamente, qualquer relevância
ao facto de a autoridade recorrida forjar um documento com data
posterior à sua contestação, pretendendo, assim, provar a entrega
dos documentos (a data da contestação é de 17/XII/99 e a data daquele
documento, designado por guia de receita, é de 21/XII/99);

6a A douta decisão recorrida é também nula por violação dos
arts. 31o nos 1 e 2, 82o e 28o no 1 al. a) da LPTA e arts. 60o e
segs. do CPA, pois fundamenta a sua decisão no facto de o recorrente
ter interposto o seu recursosem os documentos, não tendo, assim,
necessidade de usar aqueles artigos;

7a Só que a douta decisão recorrida confunde duas coisas diferentes:
uma, é a necessidade de ter os elementos essenciais para recorrer
(acto, autor e data); outra, é ter os elementos necessários para co-
nhecer dos reais motivos da decisão tomada. E o recorrente, face
à extrema vaguidão e obscuridade do parecer que serve de base à
decisão, bem como à fase em que se encontrava o procedimento
decisório (já tinha sido autorizada a viabilidade da construção, apro-
vado o projecto de arquitectura, aprovados os projectos de especia-
lidade, sendo que tudo isto já tinha ocorrido há mais de um ano),
prova no processo a necessidade de tais elementos, justificando a
existência de motivo sério quanto à utilização do arto 31.o da LPTA;

8a Pois, o recorrente solicitou a passagem de certidão de tais ele-
mentos — elementos que teriam motivado a emissão de parecer e
a consequente decisão — por, precisamente, interferirem directa e
substancialmente com o conteúdo, o sentido e o objecto da decisão
recorrida, pelo que se justifica, assim, o recurso ao arto 31o da LPTA.
O confronto da petição inicial com as alegações basta para provar
quer a existência de motivo sério e justificado, quer a boa fé do
recorrente;

9a Para além disso, a douta decisão recorrida, ao interpretar do
modo como o faz, os arts. 31o e 82o da LPTA, torna inútil aquele
primeiro artigo, e impõe csegundo artigo referido como ónus: pois,
para a douta decisão recorrida só há interrupção do prazo se o re-
corrente seguir, necessária e imperativamente, os passos contidos nos
arts. 31o e 82o;

10a Pelo que a douta decisão recorrida, ao negar qualquer legi-
timidade na utilização do meio usado pelo particular-administrado,
e ao fazer aquela interpretação, viola também os arts. 60o e segs.
do CPA, dado que está em causa o próprio direito à informação;

11a Ao que acresce o facto de para a douta decisão recorrida,
quem favorece causas ilegalidades cometidas é a própria autoridade
que as cometeu: a douta decisão recorrida onera o particular com
a perda do direito ao acesso à justiça administrativa, quando tal se
fica a dever exclusivamente a uma conduta ilegal e enganosa da
Administração;

12a Pelo que a douta decisão recorrida, ao interpretar daquele
modo, os arts. 31o e 82o da LPTA acaba por beneficiar a conduta
ilegal da Administração, penalizando a boa fé e a confiança da par-
ticular-recorrente é dificulta, de forma desproporcionada, o acesso
à justiça administrativa;

13a Provocando, com tal interpretação, a inconstitucionalidade da-
queles artigos, pondo, também, em causa, o princípio do acesso à
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justiça (arto 20o da CRP), e, especificamente, o princípio da protecção
jurisdicional efectiva dos direitos e interesses legalmente protegidos
dos particulares (arto 268o no 4 da CRP), o princípio pro actione
e o princípio da confiança (os particulares devem confiar que as au-
toridades públicas actuem segundo a Constituição e a lei);

14a E tais conclusões não perdem sentido com o argumento aduzido
pela douta sentença recorrida de que o recorrente interpôs o seu
recurso sem lhe terem sido entregues os documentos (os quais, aliás,
nunca lhe viriam a ser entregues);

15a Pois, estando em causa o direito de acesso à justiça, devem
evitar-se soluções meramente lógicas ou abstractas, devendo ponde-
rar-se as circunstâncias do caso concreto, designadamente, a boa fé
do particular em face de condutas enganosas e omissivas ilegais da
autoridade recorrida. Por isso, a extemporaneidade do recurso re-
presenta, no caso concreto, uma sanção para valores juridicamente
protegidos, e um prémio para o desvalor da autoridade recorrida;

16a A douta decisão recorrida, ao não ponderar este quadro de
valores encontra-se irremediavelmente afectada por um vício subs-
tancial, por não ter em conta circunstâncias relevantes para a decisão,
donde resulta uma violação de princípios fundamentais, designada-
mente, do princípio pro actione, uma vez que se traduz numa de-
negação da justiça;

17a Por outro lado, a douta sentença recorrida faz uma leitura
errada dos próprios dados constantes dos documentos juntos pelo
recorrente, o que consubstancia um erro na apreciação dos factos,
e que foi determinante para a decisão tomada;

18a Por último, a douta sentença recorrida é nula por omissão
de pronúncia, dado que não apreciou, nem se pronunciou, sobre o
conjunto de factos e o conjunto das razões de direito arguidas pelo
recorrente como determinantes da nulidade do acto recorrido;

19a E em relação a algumas das razões alegadas pelo recorrente
como determinantes da nulidade do acto, a douta decisão recorrida
faz delas uma interpretação errada, alterando os termos em que as
mesmas foram invocadas, o que redunda num vício da sentença relativo
à errada qualificação ou valorização dos elementos carreados para
o processo.»

Não apresentou contra-alegações a entidade recorrida.
Emitiu douto parecer o Exmo. Procurador Geral Adjunto, com

o seguinte teor:
«Está, a meu ver, claramente demonstrada a boa fé do recorrente.

E, se for entendida a leitura da petição do recurso no sentido de
que vem invocada a nulidade do acto impugnado (cfr. fls. 13), haverá
que reconhecer, independentemente do alegado, que é inaplicável
ao caso «sub judice» o disposto no arto 28o da LPTA.

Nesta conformidade, revogando-se a decisão recorrida, deverão os
autos prosseguir seus regulares termos no TAC, concedendo-se, assim,
provimento ao presente recurso jurisdicional.»

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes

factos:
1 — O acto recorrido foi notificado ao recorrente pelo ofício

no 4.640, de 24/5/99;
2 — O recurso deu entrada no TAC de Coimbra em 7/X/1999.
Face a estes factos vejamos se procedem as conclusões feitas pelo

recorrente.
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Este, na conclusão 18a argúi a nulidade da sentença por omissão
de pronúncia, ”dado que não apreciou, nem se pronunciou, sobre
o conjunto de factos e o conjunto das razões de direito arguidas
pelo recorrente como determinantes da nulidade do acto recorrido”.

Estatui o arto 668o no 1 al. d) do Cód. Proc. Civil que ”a sentença
é nula quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões devesse
apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhe-
cimento”.

Segundo o recorrente o M.mo Juiz ”a quo” não se pronunciou
sobre os vícios alegados e que gerariam a nulidade do acto recorrido.

Escreveu-se naquela sentença que ”. . . , tendo vindo embora ale-
gados vícios que determina a nulidade do acto, o certo é que o re-
corrente não aduziu os factos correspondentes donde resulte a nu-
lidade do acto, nem as normas citadas como violadas determinam
a nulidade. De facto o recorrente limita-se a relatar generalidades
sobre a nulidade do acto . . . Pode, pois, concluir-se que estando
apenas em causa a eventual anulabilidade do acto impugnado, esta
impugnação judicial teria que ser intentada no prazo de dois meses,
nos termos do arto 28o no 1 al. a) da LPTA”.

Retira-se deste paço da sentença recorrida que o tribunal conheceu
dos vícios e concluiu que não se verificavam os que gerariam nulidade
do acto e os outros porque geradores de mera anulabilidade não
podia deles conhecer porque o recurso fora interposto fora de prazo.

Há, pois, por parte do julgador uma pronúncia, boa ou má se verá,
sobre os vícios alegados.

Não se verifica, por isso, a invocada nulidade de sentença, pelo
que improcede a conclusão onde a mesma fora alegada.

Insurge-se, de seguida, o recorrente contra a sentença recorrida
por não ter dados como assente a verificação dos vícios geradores
de nulidade do acto, pois perante a sua existência já o recurso con-
tencioso estaria sempre interposto em tempo.

O recorrente alega na sua petição, posição que mantém nas suas
alegações finais, que ”o acto impugnada é nulo por: a) violação do
conteúdo essencial de um direito fundamental; b) violação de for-
malidades essenciais, respeitantes à formação do acto e à existência
de procedimento adequado; c) negação do direito de ser ouvido no
procedimento”.

Começaremos por conhecer deste último vício.
Refere a recorrente que ”depois de junto o parecer e antes da

decisão final devia ter sido ouvido pela Administração e ser informado
sobre o sentido da decisão”.

Independentemente da verificação de tal vício importa saber que
sanção acarreta a sua verificação.

Impõe o arto 100o do Cód. Proc. Administrativo que os interessados,
finda a instrução e antes de ser proferida a decisão final devem ser
informados do sentido de tal decisão e ser ouvidos.

A audiência dos interessados é uma manifestação do poder de
participação dos cidadãos na formação das decisões que lhe digam
respeito (Ac. do TP de 17/5/2001 — rec. no 40.860).

É vasta a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de
que a omissão desta formalidade — audiência prévia — implica um
vício de forma determinante da anulabilidade da decisão adminis-
trativa final (Acs. do STA de 18/6/96 — rec. no 39.316, de
26/6/97 — rec. no 41.627, de 16/X/97 — rec. no 31.223, de
20/X1/97 — rec. no 42.148, de 14/4/99 — rec. no 44.078, de
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24/5/2000 — rec. no 44.714, e do Tribunal Pleno de 9/XI 1/97 — rec.
no 41.701).

Perfilhando-se esta posição, não procede a argumentação do re-
corrente de que tal vício seria gerador de nulidade, pelo que im-
procedem as conclusões onde o recorrente defende tal posição.

Defende este que o acto é nulo por violar o conteúdo essencial
de um direito fundamental.

Para tanto alega no arto 28o da sua petição que ”a decisão recorrida,
ao recusar injustificadamente a licença de construção está a anular
um dos poderes essenciais do direito de propriedade, provocando,
assim, a nulidade do acto”.

Como resulta do texto constitucional (arto 62o) o direito de pro-
priedade tem natureza análoga aos direitos fundamentais.

Teoricamente o direito de propriedade abrange pelo menos quatro
componentes: 1a o direito de adquirir bens; 2.a o direito de se usar
e fruir dos bens de que se é proprietário; 3.a o direito de as transmitir;
4a o direito de não ser privado deles (Profs. Gomes Canotilho e Vital
Moreira, CRP Anotada, 3a ed., pág. 332).

O enquadramento sistemático dos direitos económicos, concreta-
mente do direito de propriedade, fora do elenco dos ”direitos, li-
berdades e garantias” (embora gozando do respectivo regime naquilo
que nele reveste natureza análoga à daqueles), é, só por si, revelador
de que a Constituição não estabelece uma ligação directa entre a
garantia da propriedade e a tutela da autonomia privada e da liberdade
pessoal. Ou seja, como se decidiu no acórdão de 18/6/98 deste Tribunal
”o direito de propriedade só tem natureza análoga aos direitos fun-
damentais, nos termos previstos no arto 62o, no 1 da CRP, enquanto
categoria abstracta, entendido como direito à propriedade, isto é,
como susceptibilidade ou capacidade de aquisição de coisas e bens
e à sua livre função e disponibilidade, e não como direito subjectivo,
imediato e exclusivo sobre concretos e determinados bens” (rec.
no 41.653).

Assim, os poderes de uso, fruição e disposição em que o direito
de propriedade se manifesta só podem ser exercidos se se contiverem
dentro dos limites da lei e respeitarem as restrições por ela impostas
(Ac. do STA de 24/1/2001 — rec. no 40.923).

Assim, o direito de propriedade não é um direito absoluto e ili-
mitado, sofrendo constrições ou limitações legais resultantes quer dos
seus limites imanentes quer da colisão com outros direitos, quer ainda
de leis restritivas (Ac. do STA de 24/X/96 — rec. no 40.013 e de
2/7/96 — rec. no 32.459).

O ”ius aedificandi” não se apresenta à luz da CRP como parte
integrante do direito fundamental de propriedade privada, devendo
antes configurar-se como concessão jurídico-pública resultante dos
planos urbanísticos ou do que a lei a tal respeito dispuser (Acs. do
STA de 1/2/2001 — rec. no 46.825 e de 8/6/1998 — rec. no 41.653).

Em conclusão não se estando perante a violação do conteúdo es-
sencial de um direito fundamental não se pode falar na nulidade
prevista no arto 133, no 2 al. d) do CPA.

Em 3o lugar, para a verificação da nulidade do acto impugnado
alega o recorrente que foram violadas formalidades essenciais, res-
peitantes à formação do acto e à existência de procedimento adequado.

Estas violações atinentes à formação do acto e à existência de pro-
cedimento adequado advêm de uma incongruência procedimental e
racional da recorrida, falta de diligências parte desta e ter decidido
em contrário do parecer obrigatório (ver: arts. 45o a 71 da petição).
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Em resumo, defende o recorrente que há contradição nas diligências
efectuadas e carência de outras.

De acordo com o arto 56.o do CPA ”os órgãos administrativos,
mesmo que o procedimento seja instaurado por iniciativa dos inte-
ressados, podem proceder às diligências que considerem convenientes
para a instrução, ainda que sobre matérias não mencionadas nos re-
querimentos ou nas respostas dos interessados, e decidir coisa di-
ferente ou mais ampla do que a pedida, quando o interesse público
assim o exigir”.

O princípio do inquisitório consagrado neste preceito traduz-se,
em primeira linha, no dever de o órgão de definir e dirigir a série
de actos que nele se realizam e de zelar para que se obtenham as
finalidades visadas através de cada uma delas e do seu conjunto,
de acordo com os princípios procedimentais aplicáveis. (Cfr. Esteves
de Oliveira, Pedro Gonçalves e Pacheco de Amorim, in CPA Anotado,
2a ed., pág. 307).

Ora se a entidade procedimental não obedeceu às ideias de com-
pletude instrutória ou de máxima aquisição de factos, impostas pelo
aquele art. 56o, pode haver uma ilegalidade do acto final, por défice
de instrução, com violação daquele preceito. Porém, tal vício de vio-
lação da lei acarretará a anubalidade de tal acto mas não a sua
nulidade.

Igualmente, se formalidades essenciais foram omitidas as mesmas
redundariam, salvo disposição legal em contrário, quando muito em
vício de forma gerador, também, de mera anulabilidade do acto.

Finalmente, refira-se que o parecer favorável à construção do ar-
mazém por parte do recorrente, é o que consta de fls. 20.

Apesar da Secção de Explosivos da Polícia de Segurança Pública
ter emitido parecer favorável, e independentemente da obrigatorie-
dade do mesmo, apenas abrange a sua vinculatividade o aspecto
negativo.

Assim, apesar de favorável não quer dizer que a Administração
esteja obrigada a licenciar a obra, pode não fazê-lo atendendo a outros
valores legalmente protegidos.

Já, se tal parecer for negativo, se for vinculativo, não pode a Ad-
ministração decidir em sentido contrário.

No caso dos autos, caímos na 1a hipótese, pelo que sendo aquele
parecer favorável não estava a Administração, só por esse facto, obri-
gada a licenciar a obra do referente e ora recorrente.

Termos, assim, que os vícios invocados pelo recorrente como ge-
radores de nulidade, a verificarem-se não a gerariam, mas tão-só anu-
labilidade do mesmo.

Os restantes vícios alegados pelo recorrente — vício de forma por
falta de fundamentação, violação do princípio do inquisitório, violação
dos princípios da boa fé, proporcionalidade, racionalidade, adequação
e colaboração entre a administração e os particulares e ilegal revogação
de actos constitutivos de direitos (designadamente a aprovação do
pedido de informação prévia, aprovação do projecto de arguitactura
e dos projectos de especialidade) — são geradores de mera anula-
bilidade do acto.

Improcedem, pois, as conclusões das alegações do recorrente, onde
o mesmo defende que determinados vícios por ele invocados con-
duzem à nulidade do acto.

Por último, nas conclusões 2a a 10a defende o recorrente que a
sentença viola os arto 31o nos 1 e 2, 82o e 28o no 1 al. a) ambos
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da LPTA e artos 60o e segs. do CPA, porque ”a decisão recorrida
tem apenas em contra o facto de o recorrente ter solicitado, em 21/6/99,
a passagem de certidão de documentos que terão fundamentado quer
aquele acto, quer a emissão do parecer que lhe serviu de base, tendo
interposto o recurso em 7/X/99, sem que os documentos solicitados
lhe tivessem sido enviados, concluindo que o facto de o recorrente
ter pedido documentos não interrompe o prazo da prescrição quando
não usou dos meios que lhe facultam os artos 31.o e 82o 2 da LPTA”.

Estatui o arto 31o no 1 da LPTA que ”se a notificação ou a publicação
não contivera fundamentação integral da decisão e as demais indi-
cações a que se refere o artigo anterior, pode o interessado, dentro
de um mês, requerer a notificação das que tenham sido omitidas
ou a passagem de certidão que as contenha”.

E acrescenta-se no no 2 que ”se o interessado usar da faculdade
concedida no número antecedente, o prazo para o recurso conta-se
a partir da notificação ou da entrega da certidão que tenha sido
requerida”.

Requerida a passagem de certidão pelo interessado, se a Admi-
nistração não satisfizer tal pretensão no prazo de 10 dias, pode o
requerente decorrido aquele prazo e dentro de um mês após o decurso
do mesmo, ”pedir ao tribunal administrativo de círculo a intimação
da autoridade para satisfazer o seu pedido” (no 2 do arto 82.o da
LPTA).

São elementos essenciais da notificação do acto administrativo a
indicação do autor do acto, o sentido da decisão e a data desta (Acs.
do STA de 30/1/2001 — rec. no 46.693 e de 20/2/2001 — rec. no 46.251).

Ora, todos estes elementos constam do ofício de fls. 15 e do parecer
que o acompanhou, através do qual a CMG notificou o recorrente
do acto impugnado contenciosamente.

Assim, resulta daquele ofício e parecer que o autor do acto é a
CMG, que a deliberação foi tomada na reunião ordinária de 5 de
Maio de 1999 e o sentido da deliberação era o do parecer que lhe
foi enviado juntamente com aquele ofício e com o qual concordava,
sendo este no sentido do indeferimento do recorrente.

Resulta do processo que o recorrente foi notificado o acto im-
pugnado, dando-lhe conhecimento dos elementos.

Assim, o recurso, por parte do recorrente, à faculdade prevista
no arto 31.o da LPTA assume a natureza de expediente dilatório que
não suspende o prazo para a interposição do recurso contencioso
do acto impugnado.

E esta conclusão não está prejudicada pelo facto de o recorrente
ter requerido a emissão de documentos que não identifica e por isso
não se sabe que relevância ou interferência possam ter com os con-
teúdo e sentido da deliberação recorrida, pelo que não se justificava
o uso do citado arto 31.o no 1 da LPTA.

Em concordância com tudo o exposto, improcedendo todas as con-
clusões das alegações do recorrente, nega-se provimento ao presente
recurso jurisdicional.

Taxa de justiça e procuradoria pelo recorrente, fixando-se respec-
tivamente em 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Américo Joaquim Pires Esteves
(relator) — Manuel Ferreira Neto — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia
e Melo.
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Acórdão de 30 de Outubro de 2001.

Assunto:

Empreitada de obras públicas. Caducidade de direito de acção.
Prazo. Indeferimento tácito.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O artigo 226.o do DL n.o 405/93, de 10 de Dezembro,
ao regular a caducidade de direito à acção, faz sempre
depender a mesma de decisão ou deliberação expressa
do órgão (público) competente e da respectiva notificação
ao empreiteiro, pois que o prazo, nos termos daquele
preceito, de caducidade (132 dias contados daquela no-
tificação) só começa a correr com tal notificação.

II — É de excluir que qualquer pretensão dirigida pelo em-
preiteiro o dono da obra no âmbito da execução de con-
trato de empreitada (de obras públicas) entre ambos ce-
lebrado, possa ser, no silêncio do dono da obra sobre
tal pretensão, considerada como tacitamente indeferida
ao abrigo da regra do artigo 109.o n.o1 do Cód. Proc.
Adm., para o efeito de contagem de tempo do prazo de
caducidade, nos termos de artigo 226.o do DL n.o 405/93,
de 10 de Dezembro, do direito de acção do empreiteiro
quando exercido contra o dono da obra com fundamento
no artigo 224.o do mesmo diploma.

Recurso n.o 47 877 em que é recorrente Reilima - Sociedade de
Construção, L.da, e recorrido o Município de Óbidos. Relator, o
Ex.mo Conselheiro Dr. Gouveia e Melo.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2.a Subsecção):

Reilima - Sociedade de Construções, Ld.a, melhor identificada nos
autos, vem recorrer para esta secção do despacho de fls. 131 do Mm.o
Juíz do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra que, com
base na caducidade do direito accionado, absolveu o R. Município
de Óbidos, do pedido, na acção contra o mesmo interposta por aquela
com base em incumprimento de contrato de empreitada de obras
públicas por parte do referido município celebrado com a A. em
2/5/91, visando a construção do pavilhão gimnodesportivo do Bairro
dos Arcos - Óbidos, 2.a fase , acção essa na qual se pedia a condenação
do R., além do mais, a pagar à A. a quantia de 12.399.438$, acrescidos
de juros de mora até integral pagamento.

Nas conclusões, com que finaliza as alegações do seu presente re-
cuso, exprime-se a A. do seguinte modo, que se transcreve:

”a) É o presente recurso interposto da douta sentença do Tribunal
Administrativo de Círculo de Coimbra, que absolveu os ora recorridos,
por considerar procedente a excepção de caducidade alegada pelo
R., ora Recorrido.

Todavia,
”b) A referida acção deu entrada dentro do prazo de caducidade

previsto no artigo 226.o do DL n.o 403/93, de 10/2 atento o artigo
109.o do CPA.
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Pelo que,
”c) A A. ora recorrente exerceu o seu direito de recorrer à acção

judicial dentro do prazo de caducidade estipulado por lei.
”d) Assim se conclui que não se encontrava caduco o direito de

acção como pretende o R. e ora Recorrido.
e) Assim a douta sentença recorrida ao decidir pela procedência

da excepção de caducidade invocada, ignora o cumprimento de uma
série de formalismos legais resultantes desta empreitada indispen-
sáveis à conclusão da mesma, nomeadamente:

- lavrar o Auto de Percepção Definitiva da Obra.
- proceder à devolução das verbas retidas a título de garantia, no

valor de 5.032.327$00, nos termos do artigo 206.o n.o1 do Dec. Lei
n.o 235/86 aplicável à empreitada em causa.

- efectuar o cancelamento da garantia bancária n.o 226350 prestada
pelo BES, no valor de 228.920$00 referente a mencionada empreitada,
nos termos do mesmo preceito legal citado.

- elaborar a conta final da empreitada em questão e notificá-la
à A. e ora recorrente na sua qualidade de empreiteira, como é obri-
gação legal daquela enquanto dona da obra (art.o 197.o a 199.o do
Dec. Lei n.o 235/86, de 18/8), que lesam os mais elementares direitos
da A. ora Recorrente.

”f) Desta forma, ao ter decidido em contrário a douta sentença
recorrido violou expressamente o disposto nos artigos 226.o do DL
n.o 235/86, de 18/8.»

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal, o Ex.mo Magistrado do M.o P.o é de pa-

recer que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão debatida no presente recurso é de direito e consiste

em apreciar se o direito à acção intentada pelo ora recorrente na
sua qualidade de empreiteiro da obra de construção do pavilhão
gimnodesportivo do Bairro dos Arcos contra o dono da obra, o mu-
nicípio de Óbidos, com quem havia celebrado o correspondente con-
trato em 2/5/91 acção essa com vista a efectivar a responsabilidade
daquele R. em execução do mesmo contrato nos termos formulados
na petição inicial se encontra ou não caduco com fundamento no
artigo 226.o do regime de empreitada de obras públicas constante
do DL n.o 405/93, de 10 de Dezembro, diploma legal este e preceito
aquele que é pacífico nos autos serem os aplicáveis no domínio da
acção peticionada quanto ao problema da sua caducidade.

O despacho ora impugnado decidiu, como se disse, no sentido de
tal caducidade, e com base nela absolveu o R., município de Óbidos,
do pedido contra ele formulado na acção pela A., ora recorrente.
É contra essa decisão que se insurge a A., ora recorrente.

Vejamos o problema:
Dispõe o artigo 226 do DL n.o 405/93 referido que «as acções

deverão ser propostas, quando outro prazo não esteja fixado na lei,
no prazo de 132 dias, contados desde a data da notificação ao em-
preiteiro da decisão ou deliberação do órgão competente para praticar
actos definitivos, em virtude da qual seja negado algum direito ou
pretensão de empreiteiro ou o dono da obra se arrogue direito que
a outra parte não considere fundado.»

Prevê-se, no transcrito preceito, e no domínio do contencioso dos
contratos de empreitada quando tiver por base questões relativas à
interpretação, validade ou execução de tais contratos revestirão a for-
ma de acção (art.o 224.o e 225 de DL. n.o 405/93), um prazo de
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caducidade para a mesma acção quando intentada pelo empreiteiro,
prazo esse (de 132 dias quando outro prazo não esteja fixado na
lei) contado da notificação feita aquele empreiteiro pelo dono da
obra de decisão ou deliberação sua que negue direito ou pretensão
formulado pelo empreiteiro ou pela qual o dono da obra se arrogue
perante aquele direito que o mesmo não considere fundado.

No caso dos autos, e segundo a matéria de factos recolhida no
despacho ora impugnado, a qual não vem agora controvertida, ne-
nhuma decisão ou deliberação expressa foi tomada no decurso da
execução ou deliberação expressa foi tomada no decurso da execução
do contrato pelo dono da obra sobre qualquer das pretensões de-
duzidas contra o mesmo pelo empreiteiro e que tivesse sido a ele
notificada.

Mas, apesar disso, o despacho ora recorrido entendeu aplicar à
situação em apreço a regra do artigo 109.o do Cód. Proc. Admi-
nistrativo da presunção de indeferimento tácito.

E como, segundo a A. peticionou na acção, a mesma havia feito
sem resposta por parte do R. Município de Óbidos o primeiro pedido
de pagamento (a que se julgava com direito) em 1/10/96, em execução
do referido contrato de empreitada (pedido depois renovado em
10/9/97, 16/11/97 e 24/2/98), o despacho recorrido considerou que
aquela pretensão da A. empreiteira se tinha de considerar como ta-
citamente indeferida pelo R. dono da obra, o município de Óbidos,
nos termos do n.o1 do artigo 109.o, do Cód. Proc. Adm. . . . em 24/2/98,
ou seja anteriormente à proposição da presente acção (28/7/98) e
com decurso do prazo de caducidade para o exercício da acção (132
dias) previsto no aludido artigo 226.o do DL n.o 405/93.

Não se subscreve semelhante entendimento.
Os pedidos de pagamento formulados pela A. empreiteira, ao R.,

dono da obra, foram-no no desenvolvimento, ou antes, na execução
do contrato de empreitada entre ambos celebrado.

Tais pretensões pois da A. assumem a natureza de actos negociais,
como a assumiriam também os actos ou deliberações que em resposta
àquelas fossem tomadas pelo dono da obra, o R. município.

Ora a figura do indeferimento tácito regulada em geral no ar-
tigo 109.o, n.o1, do Cód. Proc. Adm., não cabe dentro de âmbito
das puras relações contratuais, ainda que de direito administrativo
que envolvem órgãos públicos e particulares , pois que aquela figura
de direito administrativo foi gizada pensando nas relações adminis-
trativas em que o órgão público se encontra investido de poder de
autoridade, definindo por acto unilateral seu a posição de interessado
(acto administrativo) e como forma de permitir a este, na ausência
de decisão por parte da autoridade perante pretensão sua a ele di-
rigida, poder socorrer-se dos meios legais de informação.

No âmbito contratual, pelo contrário, e no que ao caso diz respeito
no âmbito da execução do contrato de empreitada, as questões sobre
tal execução suscitadas entre as partes devem ser derimidas por via
de acção (art.o 225.o do DL n.o 405/93).

É pois de excluir que qualquer pretensão formulada pelo emprei-
teiro ao dono da obra no âmbito da execução de contrato de em-
preitada de obras públicas entre ambos celebrado, possa ser, no si-
lêncio no dono da obra sobre tal pretensão, considerada como ta-
citamente indeferida ao abrigo da regra do artigo 109.o, n.o1, do Cód.
Proc. Adm., para efeito de contagem do prazo de caducidade, nos
termos do artigo 226.o do Dec. Lei n.o 405/93, do direito de acção
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do empreiteiro quando exercido contra o dono da obra com fun-
damento no artigo 224.o, do mesmo diploma.

Aliás, este artigo 226.o ao regulador tal caducidade do direito de
acção, fá-la sempre depender de decisão ou deliberação do órgão
competente e da respectiva notificação ao empreiteiro, pois que o
prazo assim o determina também o preceito de caducidade (132 dias
contados daquela notificação) só começa a correr com aquela
notificação.

O que tudo só se coaduna com decisões ou deliberações a expressas
tomadas pelo dono da obra.

Procede, mas da forma acabada de expor, a matéria de todas as
condições das alegações.

Termos em que se concede provimento ao recurso, revogando-se
o despacho do Mm.o Juíz a quo de fls. 131-133.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Outubro de 2001. — Pedro Manuel de Pinho de Gou-
veia e Melo — Rosendo Dias José — João Manuel Belchior.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Deficiente das Forças Armadas. Qualificação automática. Ac-
to com vários fundamentos. Direito de audiência. Irrele-
vância de vício procedimental.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A alínea c) do n.o 1 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 43/76, ao considerar automaticamente Deficientes das
Forças Armadas e «os considerados deficientes ao abri-
go do disposto no Decreto-Lei n.o 210/73, de 9 de
Maio», reporta-se apenas àqueles que tenham sido efec-
tivamente qualificados como deficientes para os efeitos
deste último diploma.

2 — Não tendo ocorrido tal qualificação à face do Decreto-Lei
n.o 210/73, ela só poderia ocorrer, à face do Decreto-Lei
n.o 43/76, de 20 de Janeiro, se se verificassem os requisitos
neste previstos.

3 — Havendo no acto administrativo invocação de mais que
um fundamento para indeferimento de uma pretensão,
cada um deles com potencialidade para, por si só, jus-
tificar o indeferimento, basta que se conclua pela lega-
lidade de um dos fundamentos invocados, para afastar
a possibilidade de anulação do acto com base em vício
de violação de lei.

4 — Ocorre vício procedimental, por falta de audiência do
interessado, se no procedimento administrativo foi emi-
tido um parecer sobre o qual o interessado não teve opor-
tunidade de se pronunciar, não se verifica alguma das
situações previstas no art. 103.o do C.P.A., e foi nesse
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parecer que se baseou o acto recorrido que indeferiu a
pretensão formulada.

5 — As formalidades procedimentais essenciais degradam-se
em não essenciais se, apesar delas, foi dada satisfação
aos interesses que a lei tinha em vista ao prevê-las e,
por isso, a anulação com base em vícios procedimentais
deve restringir-se aos casos em que ela seja o meio ade-
quado à protecção de interesses substanciais do particular,
não se justificando a anulação com esse fundamento
quando ela não puder conduzir, em execução de julgado,
à prática de acto em que fosse reconhecido o direito que
o interessado pretendia assegurar e não tiver sido pre-
judicado por forma relevante o direito deste à defesa dos
seus direitos.

Recurso n.o 37.594. Recorrente: Pedro Pinheiro da Silva. Recorrido:
Secretário de Estado da Defesa Nacional. Relator: Ex.mo Cons.o
Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - PEDRO PINHEIRO DA SILVA interpõe recurso contencioso
do despacho do Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional
que indeferiu a sua pretensão de ser considerado Deficiente das Forças
Armadas.

O recorrente imputa ao acto recorrido vícios de violação de lei
por ofensa dos arts. 1.o e 18.o do Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de
Janeiro, o art. 18.o da L.O.S.T.A., o princípio do caso julgado e o
n.o 4 do art. da Portaria n.o 162/76, de 24 de Março e vício de forma,
por ofensa do art. 100.o do C.P.A.

A autoridade recorrida respondeu, afirmando a legalidade do acto
recorrido.

O recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
a) O recorrente foi incorporado em 19/10/64 tendo embarcado para

a ex-província ultramarina de Angola em 24/07/65, fazendo parte da
Companhia de Caçadores 1430/Regimento de Infantaria 2, com a es-
pecialidade de condutor.

b) Em 13/11/66 quando regressavam à sua Unidade, instalada na
Missão de Bembe, vindo de zona de Nambuangongo, onde havia par-
ticipado com a sua Companhia na operação ”Quissonde”, foram alvo
de uma emboscada, tendo o recorrente sido atingido por um tiro, no
pé direito, que lhe provocou fractura comunitiva na região médio-társica.

c) Foi presente à JHI no HMP que, em sessão de 05/04/68, o julgou
incapaz de todo o serviço militar e apto parcialmente para o trabalho
e para angariar meios de subsistência.

d) Por despacho de 22/04/69 de Sua Excelência o Director do Serviço
de Pessoal, o acidente sofrido pelo recorrente foi considerado como ocor-
rido por motivo de serviço de campanha e em consequência do mesmo.

e) Passou à situação de pensionista de invalidez em 01/12/69 (DR 277,
II Série, de 26NOV69). Por não lhe ter sido atribuído o grau de des-
valorização, requereu em 26/08/86 para que o mesmo lhe fosse atribuído,
tendo sido presente à JHI/HMR 1 em 28/04/89 que lhe atribuiu 20%
de desvalorização; deliberação esta homologada por despacho de
24/05/89.
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g) Na sequência de requerimento de 22ABR93, Sua Excelência o Se-
cretário de Estado da Defesa Nacional, no uso de competência delegada
(DR 269, II Série, de 22NOV91), por despacho de 18OUT94, não o
qualificou DFA ṕor não preencher os requisitos exigidos pelos arts 1.o
e 18.o, ambos do DL 43/76, de 20 de Janeiro” (Doc 1 da p.i.).

h) O recorrente foi ferido em combate, tendo o seu acidente sido
qualificado como ocorrido em serviço de campanha e em consequência
do mesmo, pela entidade competente, em 1969.

i) E desde esse ano, o recorrente percebe pensão de invalidez com
o cálculo de acidente em campanha (não como DFA, mas como pen-
sionista em campanha, nos ternos do arto 54o, 3 do Estatuto da Apo-
sentação - DL 498/72 de 9DEZ).

j) A JHI não lhe atribuiu grau de desvalorização, mas do despacho
dessa junta consta claramente que do acidente resultava incapacidade
parcial permanente.

l) O DL 43/76 de 20JAN visou enquadrar todas as situações de aci-
dentes em campanha e equiparados ocorridos na guerra colonial de
1961 a 1974. A qualificação automática da seu artigo 18o pretende sal-
vaguardar os direitos daqueles que, face à legislação anterior, apenas
careciam de um acto administrativo meramente declarativo para serem
qualificados DFAś.

m) Mesmo tendo sido atribuído ao recorrente um grau de incapacidade
de 20% este tem direito a ser DFA pelo arto 18o do DL 43/76 de 20JAN,
através do mecanismo da qualificação automática, por já anteriormente
à entrada em vigor deste diploma reunir os requisitos então exigiveis
para tal qualificação.

n) ”Havendo sido atribuída anteriormente pensão de invalidez, não
se configurava necessidade prático-administrativa do acto declarativo
ou de constatação de qualidade de deficiente, ao abrigo do Decreto-Lei
no 210/73.

No entanto, essa circunstância não pode obstar a que em qualquer
momento em que se revele necessário, seja praticado o acto que declare
verificados os pressupostos de que deriva aquela qualificação, declarando,
considerando (”considerado”) o militar em causa deficiente ao abrigo
do disposto do Decreto-Lei n o 210/73.”

o) ”Considerado deficiente ao abrigo deste diploma (DL 210/73 de
9MAI), a qualidade de deficiente das Forças Armadas com o sentido
material e conceitual que contém no sistema do Decreto-Lei no 43/76
ser-lhe-á automaticamente atribuída.”

p) Ao recorrente foi reconhecida incapacidade permanente, embora
não tivesse sido quantificada, e emitido um juízo de valor sobre as cir-
cunstâncias em que ocorreu o seu acidente: em serviço de campanha.
O acidente ocorreu no âmbito temporal do DL 210/73 de 9MAI.

q) Assim, reunidos estes requisitos, à data da entrada em vigor do
DL 210/73 de 9MAl, sem dependência de outra intervenção da admi-
nistração, o recorrente é DFA nos termos deste diploma.

r) Independentemente do grau de incapacidade, reúne os requisitos
exigíveis para ser qualificado automaticamente DFA nos termos do artigo
18o, no 1, alínea c) do DL 43/76 de 20JAN.

s) Por outro lado, no caso vertente, o acidente de que o recorrente
foi vítima em 13NOV66, durante uma comissão de serviço militar em
Angola, encontra-se qualificado, pela entidade competente, como ad-
quirido em serviço de campanha, desde 22ABR69.

t) O acto administrativo que operou tal qualificação é constitutivo
de direitos porquanto cria/declara uma situação jurídica activa e um
direito subjectivo para o recorrente.
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u) Ora o despacho recorrido revoga o acto administrativo que operou
a qualificação ”em campanha”, violando o disposto no arto 18, 2 da
LOSTA e o princípio do caso julgado.

v) Mesmo que o recorrente não venha a ser reconhecido DFA, nos
termos do artigo 18o,1 do DL 43/76 de 20JAN, o que apenas se concede
por mero dever de patrocínio, não pode o acto administrativo, revogar
a qualificação ”em campanha”do acidente sofrido pelo recorrente.

x) Ao decidir em sentido contrário ao da pretensão do recorrente
o acto ora impugnado violou os artigos 1 o e 18o, no 1, em especial
a sua alínea c), do DL 43/76 de 20JAN o artigo 18o da LOSTA e
princípio do caso julgado, o no 4 da PRT 162/76 de 24MAR e arto 100o

do CPA, pelo que sofre do vício de violação de lei e de forma, sendo
anulável.

A autoridade recorrida apresentou alegações nos seguintes termos
1.o Não há lugar à denominada ”qualificação automática”, prevista

na al. c) do no 1 do artigo 18o do Decreto-Lei no 43/76, de 20 de
Janeiro, pois o militar não foi abrangido pelo Decreto-Lei no 210/73,
de 09 de Maio.

2.o Para que se pudesse considerar o Sold. Pinheiro da Silva como
abrangido pelo Decreto Lei no 210/73 era necessário que, no decurso
da vigência daquele diploma, tivesse havido não só um juizo sobre as
circunstâncias em que ocorreu o acidente, como também que lhe tivesse
sido atnbuido um qualquer grau de desvalorização- nos termos dos nos 1
e 4 da Portaria 619/73- o que não aconteceu.

3.o O despacho recorrido, ao concordar com a informação sobre a
qual foi proferido, apropriou-se dos seus fundamentos, sendo claramente
referido nas conclusões daquela informação que o acidente sofrido pelo
militar ocorreu ”em serviço de campanha”.

4.o Não existiu violação do artigo 18o da LOSTA.
5.o Assim, o despacho recorrido não merece censura, devendo, em

consequência, ser negado provimento ao recurso.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer

nos seguintes termos:
O recorrente foi julgado incapaz para todo o serviço militar em re-

sultado de acidente que, por despacho do Director de Serviços do Pessoal
do Exército, de 22-4-69, foi considerado como ocorrido por motivo de
serviço de companha.

Assim, e como elaboradamente se explicita no Parecer da Procuradoria
Geral da República n.o 38/89 invocado pelo recorrente e igualmente
referido na resposta da autoridade recorrida, verificam-se, relativamente
ao mesmo recorrente, os pressupostos de qualificação como deficiente
para efeitos do Decreto Lei n.o 210/73.

Beneficia, pois, o mesmo recorrente da consideração automática como
Deficiente das Forças Armadas, por força do disposto no art. 18.o do
Decreto-Lei n.o 43/76.

Deverá, assim, concluir-se pela procedência da alegação da violação
deste preceito legal.

Além de que se mostra igualmente procedente, a nosso ver, a alegação
de violação do dever de audiência do interessado ora recorrente.

Com efeito, ainda que fosse aceitável o motivo invocado pela entidade
recorrida para a dispensa dessa audiência, esta só poderia ser decidida
com invocação fundamentada desse motivo, o que não sucedeu.

Veja-se, neste sentido, os acórdãos de 3-11-92 - Recurso n.o 33837
e 8-3-95 -Recurso n.o 35846.

Somos, pois, de parecer que o recurso deverá ser provido.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 - Com base nos elementos que constam do processo e do processo
instrutor apenso, consideram-se provados os seguintes factos:

a) O recorrente militar foi incorporado nas Forças Armadas em
19-10-1964, tendo cumprido uma comissão de serviço na Região Militar
de Angola, fazendo parte da Companhia de Caçadores 1430/Regimento
de Infantaria 2, com a especialidade de condutor;

b) Em 13-11-1966, quando regressava à sua unidade, durante a ope-
ração ”Quissonde”, os membros daquela Companhia foram atacados
por tropas inimigas, tendo o recorrente sido atingido por projéctil, que
lhe provocou ferimentos, que se consubstanciaram em fractura exposta
cominutiva do pé direito;

c) Em 5-4-68 o recorrente foi presente a uma Junta Hospitalar de
Inspecção (JHD, no Hospital Militar Principal (HMP), que o julgou
incapaz para todo o serviço e inapto parcialmente para o trabalho e
para angariar meios de subsistência” por fracturas viciosamente con-
solidadas do pé direito” (fls. 30 e 31 do processo instrutor);

d) Em parecer de 11-4-1969, a Comissão Permanente para Informação
e Pareceres da Direcção do Serviço de Saúde (CPIP/DSS) do Exército
Português considerou que «o motivo pelo qual a JHI julgou o militar
incapaz de todo o serviço está em relação com as lesões sofridas no
acidente de combate, ocorrido a 13NOV66, em Angola»;

e) Em 22-4-1969, o Senhor Director do Serviço de Saúde proferiu
o seguinte despacho sobre o parecer referido na alínea anterior (fls. 13
do processo instrutor): «Concordo»

O recorrente passou à situação de pensionista por invalidez em 1-12-69.
f) Em 26-8-1986, o recorrente requereu a presença a uma JHI a fim

de lhe ser atribuído grau de desvalorização para poder usufruir das regalias
proporcionadas pelo Dec-Lei no 43/76 (fls. 1 do processo instrutor);

h) Em 28-4-89, o recorrente foi presente à JHI/HMR1 que o julgou
«incapaz de todo o serviço militar, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência com 20 % de desvalorização por sequelas de frac-
tura do tarso de pé direito”.

i) Sobre este parecer, o Senhor Subdirector do Serviço Pessoal, por
delegação do Director de Serviço de Pessoal após subdelegação do Ge-
neral Ajudante General por delegação recebida do General Chefe do
Estado Maior do Exército, proferiu o seguinte despacho (fls. 10 do pro-
cesso instrutor):

«Homologo»
j) Em 22-4-1993, o recorrente requereu a qualificação como Deficiente

das Forças firmadas, ao abrigo do art. 18o do Dec-Lei no 43/76, de
20 de Janeiro;

k) A CPIP/DSS, no parecer n.o 125/93, de 7-12-1993, considerou
que «em complemento do seu parecer anterior de 11ABR69, esta comissão
é de parecer que o motivo - ”sequelas de fractura do tarso do pé direito”
- pelo qual a JHI/HMR1, de 28ABR89, julgou este militar ”incapaz
de todo o serviço militar” com uma desvalorização de 20%, deve ser
considerado sequelas das lesões sofridas no acidente ocorrido em serviço
a 13NOV66, em Angola»,

j) Em 8-7-1994, o Senhor Director de justiça e Disciplina, por sub-
delegação do General Ajudante General após delegação recebida do
General Chefe do Estado Maior do Exército, proferiu o seguinte despacho,
sobre o parece referido na alínea anterior (fls. 6 do processo instrutor):

«Homologo, aditando em campanha».
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m) Em 13-10-94, os serviços da Secretaria de Estado da Defesa Na-
cional elaborou a informação n.o 256/94, que consta de fls. 18 a 11
do processo instrutor, em que, além do mais, se refere o seguinte:

01. O acidente sofrido pelo militar em 13NOV66 ocorreu, clara-
mente, e serviço de campanha. Na verdade resulta dos autos que
o mesmo ocorreu em consequência de uma emboscada IN às NT.

02. De acordo com o parecer da entidade médica competente a
actual lesão do militar, e que lhe provoca a incapacidade, é con-
sequência dos ferimentos então sofridos pelo que se constata existir
um nexo de causalidade adequada entre a doença e o serviço de
campanha.

03. No entanto, o grau de desvalorização que lhe foi atribuído
(20%) não atinge o mínimo fixado na al. b) do no 1 do art. 2.o do
Dec-Lei no 43/76, o que impede a qualificação como DFA.

04. Convém, no entanto, analisar se há lugar à denominada qua-
lificação automática, nos termos do artigo 18o do mesmo diploma,
conforme foi requerido pelo militar em 22ABR93.

05. Afastamos, desde logo, a aplicação da alínea c) do n.o 1 daquela
disposição legal porquanto o Soldado Silva não foi considerado de-
ficiente ao abrigo do disposto no Decreto-Lei no 210/73, de 09 de
Maio. Nessa altura não era portador de qualquer grau de incapacidade,
pelo que não lhe poderia ser atribuída àquela qualidade. Para que
o caso concreto fosse subsumível ao DL 210/73, seria necessário que
o militar fosse portador de uma qualquer percentagem de desvalo-
rização como é exigido pelo no 1 da Portaria no 619/73, de 12 de
Setembro.

06. É certo que, actualmente, o requerente é portador de um grau
de incapacidade (20%) mas foi-lhe atribuído apenas em 1989, após
largos anos de vigência do Decreto-Lei no 43/76.

E os casos ainda não apreciados à data da entrada em vigor do
DL 43/76, ficam de pleno sob o império deste. Todas as situações
ainda não qualificadas e definidas que venham a ocorrer depois da
entrada em vigor deste diploma, são contempladas nos números 2
e 3 do artigo 18o e não no no 1 (veja-se neste sentido o Acórdão
de 12DEZ91 do STA, proferido no recurso no 28201 - n/proc. no

5.227/92).
07. Acresce que, nos casos de revisão do processo como se verifica

no caso em análise, já que houve revisão da situação clínica, como
dispõe o no 4 da Portaria n.o 162/76, a apreciação será feita pela
nova definição de DFA, constante no artigo 1o e complementada
no artigo 2o do Decreto-Lei n.o 43/76.

08. Deste modo, verificamos que não há lugar à qualificação como
DFA, nem nos termos do artigo 1.o (porquanto o militar não preenche
o requisito exigido pela al, b) do no 1 do art. 2.o do Dec-Lei 43/76
de 20 de Janeiro) nem nos termos do artigo 18.o do Decreto-Lei
no 43/76.

Conclusão:
Pelo exposto é nossa opinião que o Soldado NIM 06060464 PEDRO

PINHEIRO DA SILVA não deve ser qualificado Deficiente das For-
ças Armadas, porquanto não reúne todos os requisitos exigidos pelo
Decreto-Lei no 43/76, de 20 de Janeiro.

Tal qualificação compete, nos termos do artigo 2o do Dec-Lei
no 43/88, de 08 de Fevereiro, ao Ministro da Defesa Nacional o qual,
por seu despacho n.o 07/MDN/94, publicado na III Série do DR n.o 17,
de 94JAN21, delegou no Secretário de Estado da Defesa Nacional,
a referida competência.
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n) Em 18-10-94, o Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional
proferiu o seguinte despacho, na 1.a página da informação referida na
alínea anterior:

Concordo com a informação. Em consequência, ao abrigo da com-
petência que me foi delegada, não considero o Soldado PEDRO PI-
NHEIRO DA SILVA Deficiente das Forças Armadas, porquanto não
preenche os requisitos exigidos pelos arts. 1 o e 18o, ambos do De-
creto-Lei no 43/76, de 20 de Janeiro.

3 - Não indicando a recorrente qualquer ordem para conhecimento
dos vícios, por força do disposto no art. 57.o n.o 2 da L.P,T.A. co-
meçar-se-á pelos de violação de lei, por serem os que proporcionam
mais estável e eficaz tutela dos interesses da recorrente.

4 - No caso em apreço, a autoridade recorrida aceitou expres-
samente que o acidente ocorreu em serviço de campanha [ponto 01
da informação em que se baseou, transcrita na alínea m) da matéria
de facto fixada].

A autoridade recorrida não pôs em causa que o recorrente, embora
tivesse o posto de soldado, possa ser qualificado como Deficiente
das Forças Armadas, posição que está em sintonia com o que se
afirma no Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral
da República, junto aos autos.

No entanto, através da remissão para a informação com que se
manifestou concordância, a autoridade recorrida entendeu que o re-
corrente não deve ser como tal qualificado por não reunir todos os
requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro, de-
signadamente por:

- o grau de desvalorização atribuído (20%) não permitir a qua-
lificação ao abrigo da alínea b) do n.o 1 do art. 2.o do Decreto-Lei
n.o 43/76;

- não ser viável a qualificação automática, ao abrigo da alínea c)
do n.o 1 do mesmo art. 2.o, por o recorrente não ter sido qualificado
como Deficiente das Forças Armadas ao abrigo do Decreto-Lei n.o
210/73, de 9 de Maio, e na sua vigência, não ser portador de qualquer
grau de incapacidade;

- ao recorrente ter sido atribuído o grau de desvalorização de 20%
apenas em 1989, na vigência do Decreto-Lei n.o 43/76, pelo que é
o deste o regime legal aplicável, como dispõe o n.o 4 da Portaria
n.o 162/76, pois trata-se de uma revisão da situação clínica.

O recorrente defende, no essencial, que
- foi-lhe reconhecida incapacidade permanente, apesar de não quan-

tificada e emitido um juízo de valor sobre as circunstâncias em que
ocorreu o acidente que foi considerado como sendo em serviço de
campanha

- assim, à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 210/73,
sem dependência de qualquer outra intervenção da Administração
é Deficiente das Forças Armadas;

- pelo que deve ser qualificado automaticamente Deficiente das
Forças Armadas nos termos do art. 18.o, n.o 1, alínea c) do Decreto-Lei
n.o 43/76.

Assim, a primeira questão a apreciar reconduz-se a saber se o re-
corrente devia ser considerado como Deficiente das Forças Armadas,



(1) Como se demonstra no Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da
República junto aos autos.
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à face do Decreto-Lei n.o 210/73, apesar de não estar quantificada
a sua incapacidade.

5 - O art. 18.o do Decreto-Lei n.o 43/76, estabelece o seguinte

ARTIGO 18.o

Disposições finais

O presente diploma é aplicável aos:
1. Cidadãos considerados, automaticamente, DFA:
a) Os inválidos da I.a Guerra Mundial, de 1914-1918, e das campanhas

ultramarinas anteriores;
b) Os militares no activo que foram contemplados pelo Decreto-Lei

n.o 44995, de 24 de Abril de 1963, e que pelo n.o 18 da Portaria n.o 619/73,
de 12 de Setembro, foram considerados abrangidos pelo disposto no
Decreto-Lei n.o 210/73, de 9 de Maio;

c) Os considerados deficientes ao abrigo do disposto no Decreto Lei
n.o 210/73, de 9 de Maio.

2. Cidadãos que, nos termos e pelas causas constantes do n.o 2 do
artigo 1.o, venham a ser reconhecidos DFA após revisão do processo.

3. Militares que venham a contrair deficiência em data ulterior à
publicarão deste decreto-lei e forem considerados DFA.

A resolução genérica das dúvidas que este diploma venha a suscitar
na sua aplicação compete ao Ministro da Defesa Nacional, em coor-
denação com o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
e ou com o Ministro das Finanças, quando for caso disso.

Todos os direitos, regalias e deveres dos DFA ficam definidos no
presente decreto-lei, com expressa revogação do Decreto-Lei n.o 210/73,
de 9 de Maio, excepto os seus artigos 1.o e 7.o

O presente decreto-lei produzirá efeitos a partir de 1 de Setembro
de 1975, data a partir da qual terão eficácia os direitos que reconhece
aos DFA.

No caso dos autos, o recorrente defende que a sua qualificação
como Deficiente das Forças Armadas ao abrigo da alínea c) do n.o 1
deste art. 18.o

Esta qualificação só pode ser atribuída se o recorrente for con-
siderado deficiente ao abrigo do Decreto-Lei n.o 210/73.

O Decreto-Lei n.o 210/73 estabelece que «os militares dos quadros
permanentes das forças armadas deficientes em consequência de aci-
dentes ou doenças resultantes do serviço de campanha ou de manutenção
da ordem pública ou da prática de acto humanitário ou dedicação à
causa pública podem continuar na situação de activo ou optarem pela
passagem à situação de reforma extraordinária». (art. 1.o, n.o 1).

O disposto neste art. 1.o é aplicável aos militares dos quadros per-
manentes das forças armadas com o posto ou graduação igual ou
superior a primeiro-cabo do Exército e da Força Aérea e a marinheiro
da Armada (art. 3.o) e também aos militares do complemento com
o posto ou graduação igual ou superior a primeiro-cabo miliciano
do Exército, pessoal militar não permanente da Armada com o posto
igual ou superior a marinheiro e da Força Aérea com o posto igual
ou superior a primeiro-cabo (art. 7.o, n.o 1). Do disposto nos n.os 2
e 3 do art. 8.o do mesmo diploma, depreende-se que as praças do
Exército, Armada e Força Aérea podem também ser qualificadas como
Deficientes das Forças Armadas (1)
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A Portaria n.o 619/73, de 12 de Setembro, que regulamento o De-
creto-Lei n.o 210/73, no que concerne aos militares do Exército, es-
tabelece o seguinte, nos seus n.os 1 a 8:

1. São considerados deficientes para os efeitos consignados no De-
creto-Lei n.o 210/73, de 9 de Maio, os militares que tenham soldo des-
valorização permanente na capacidade geral de exercício da sua ac-
tividade profissional, em consequência de acidentes ou doenças resul-
tantes do serviço de campanha, de manutenção da ordem pública ou
prática de acto humanitário ou de dedicação à causa pública.

2. Os militares nas condições indicadas no n.o 1, qualquer que seja
a situação em que se encontrem, podem optar pela passagem à situação
de reforma extraordinária, ou equivalente, ou pelo regresso à situação
de activo, desde que o requeiram no prazo de um ano, a contar do
inicio da vigência desta portaria.

3. Logo que esteja concluído o respectivo tratamento, os militares
referidos nos artigos 1.o, n.o 1, e 7.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 210/73,
de 9 de Maio, são presentes à Junta Hospitalar de Inspecção, que julgará
da sua aptidão para todo o serviço ou verificará a desvalorização per-
manente, nos termos e pelas causas constantes do n.o 1 da presente
portaria.

4. Na segunda hipótese prevista no número anterior, a Junta Hospitalar
de Inspecção, depois de atribuir o grau de invalidez, informará os militares
de que poderão optar pela continuação na situação de activo em regime
que dispense plena validez ou pela passagem à situação de reforma
extraordinária ou de beneficiário de pensão de invalidez, devendo os
militares prestar imediatamente a declaração relativa à opção.

5. Na caso de não desejarem continuar na situação de activo, os
militares referidos no número anterior terão passagem à situação de
reforma extraordinária, ou equivalente, com a pensão correspondente
ao posto ou graduação que tiverem nessa data.

6. Os militares, nas condições indicadas no n.o 1, que se encontrem
já na situação de reforma extraordinária ou usufruindo pensão de in-
validez deverão prestar a declaração relativa à opção junto de qualquer
entidade militar, que a enviará ao Quartel-General onde se encontrem
os documentos de matrícula dos referidos militares.

7. Para os efeitos do julgamento referido no n.o 3, ajunta Hospitalar
de Inspecção deve ter prévio conhecimento do despacho que estabelece
o nexo causal entre o serviço de campanha ou de manutenção da ordem
pública, ou a prática de acto humanitário ou de dedicação à causa
pública, e a doença ou acidente que motivou a apresentação do militar
à referida Junta.

8. As deliberações da junta hospitalar de Inspecção carecem de ho-
mologação do Ministro do Exército.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
todas as hipóteses referidas naquele n.o 1 do art. 18.o do Decreto-Lei
n.o 43/76 são situações estabelecidas e qualificadas no passado e ju-
ridicamente definidas por acto ou diploma concreto.

«As situações ainda não qualificadas e não definidas que venham
a ocorrer depois da entrada em vigor do diploma são contempladas
nos números seguintes - os 2 e 3.

A própria expressão literal usada na alínea c) («os considerados de-
ficientes»), contrastando com as empregadas no n.o 2 («venham a ser
consideradas») e no n.o 3 («venham a contrair deficiência . . . e forem
consideradas»), mostra claramente reportar-se aquela disposição a ci-
dadãos que já tivessem sido considerados deficientes ao abrigo do De-
creto-Lei n.o 210/73, e, portanto, a circunstâncias pretéritas.



(2) Transcrição do acórdão de 29-9-88, proferido no recurso n.o 24843, publicado no
Boletim do Ministério da Justiça n.o 379, página 496.

Este acórdão segue anterior acórdão do Pleno de Secção de 14-7-88, proferido no recurso
n.o 19361, publicado em Apêndice ao Diário da República de 24-10-89, página 473.
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De resto, entendimento contrário «implicaria o reconhecimento de
que a lei teria pactuado com o absurdo no atribuir imediatamente, por
qualificação automática, o regime nela estabelecido a situações ainda
juridicamente inexistentes, não obstante a sua eventual realidade material
e relativamente às quais, nem sequer se sabia se eram susceptíveis de
tutela jurídica por falta de adequada e competente apreciação».(2)

No caso em apreço, o recorrente não foi considerado deficiente
por acto ou diploma concreto.

Na verdade, nem o Decreto-Lei n.o 210/73 nem a Portaria n.o 619/73,
de 12 de Setembro, que o regulamentou no que respeita aos militares
do Exército, determinam uma atribuição automática.

Por outro lado, como se vê por esta Portaria, a atribuição da qua-
lidade de deficiente não era automática, dependendo de uma série
de actos destinados a comprovar a existência dos requisitos previstos
na lei, culminando com um acto de homologação de Ministro do
Exército.

Como se constata pelos n.os 2 e 6 desta Portaria, este regime era
aplicável a qualquer militar, independentemente da situação em que
se encontrasse, inclusivamente, por isso, aos que estavam na situação
de pensionistas por invalidez, como era o caso do recorrente, tendo,
no entanto de requerer a portaria respectiva aplicação no prazo de
um ano, a contar do início da vigência desta.

No caso em apreço, não houve qualquer acto deste tipo, nem o
recorrente requereu a aplicação deste regime, pelo que estava afastada
a possibilidade de ele ter sido considerado como deficiente ao abrigo
do Decreto-Lei n.o 210/73.

6 - Não tendo sido praticados os actos necessários para o recorrente
ser considerado deficiente ao abrigo do Decreto-Lei n.o 210/73, estava
afastada a possibilidade de ele ser considerado Deficiente das Forças
Armadas automaticamente, ao abrigo do art. 18.o, n.o 1, alínea c),
do Decreto-Lei n.o 43/76.

Este diploma foi interpretado pela Portaria n.o 162/76, de 24 de
Março.

Antes da revisão constitucional de 1982, que introduziu no art. 115.o
da C.R.P. proibições de actos legislativos aí não previstos e de in-
terpretação daqueles através de actos de outras categorias, não havia
qualquer proibição constitucional de que os actos legislativos fossem
interpretados através de actos não legislativos emitidos por membros
do Governo.

Por isso, era generalizadamente aceite e prática usual diplomas
legislativos conterem uma disposição do tipo da que consta da segunda
parte do n.o 3 do art. 18.o do Decreto-Lei n.o 43/76, em que se es-
tabelece que «a resolução genérica das dúvidas que este diploma venha
a suscitar na sua aplicação compete ao Ministro da Defesa Nacional,
em coordenação com o Chefe do Estado-Maior-General das Forças
firmadas e ou com o Ministro das Finanças, quando for caso disso».

Disposições deste tipo passaram a ser materialmente inconstitu-
cionais a partir da entrada em vigor da referida revisão constitucional
de 1982.

No entanto, esta inconstitucionalidade superveniente não afectou
a validade de actos normativos emitidos antes da entrada em vigor

(3) Neste sentido, a propósito de situação semelhante, podem ver-se os seguintes acórdãos
do Tribunal Constitucional:

- n.o 203/86, de 4-6-1986, proferido no processo n.o 196/85, publicado em Acórdãos do
Tribunal Constitucional, 7.o volume, página 955, e Diário da República, 2.a Série, de 26-8-86;

- n.o 354/86, de 16-12-86, proferido no processo n.o 195/85, publicado em Acórdãos do
Tribunal Constitucional, 8.o volume, página 585, e Diário da República, 2.a Série, de 11-4-87;

- n.o 384/87, de 22-7-1987, proferido no processo n.o 173/87, publicado no Boletim do
Ministério da Justiça n.o 369, página 290; e - n.o 19/87, de 14-1-1987, proferido no processo
n.o 332/85, publicado no Boletim do Ministério da justiça n.o 363, página 174, e Diário
da República, 2.a Série, de 31-3-87.

(4) Ponto 03 do parecer em que se baseia o acto impugnado.
(5) Ponto 05 do parecer em que se baseia o acto impugnado.
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da revisão constitucional de 1982, ao abrigo de disposições legislativas
do tipo daquele n.o 3 do art. 18.o, pois no momento em que aqueles
actos foram emitidos não havia qualquer obstáculo à sua validade
como interpretação autêntica de actos legislativos. (3).

Estabelece-se nesta Portaria n.o 162/76 que «quando no Decreto-Lei
n.o 43/76, de 20 de Janeiro, e na presente portaria constar «revisão do
processo», tal expressão, ou similar, significa: elaboração, reabertura,
revisão ou simples consulta dos processos, conduzida de forma a pôr
em evidência a percentagem de incapacidade do requerente ou a sua
inexistência e as circunstâncias em que foi contraída a deficiência, tendo
em vista a aplicação da definição de deficiente das forças armadas (DFA)
constante nos artigos 1.o e 2.o do Decreto Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro.»
(n.o 1), e 1 «nos casos de revisão do processo, a apreciação será feita
pela nova definição de DFA, constante no artigo 1.o e complementado
no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro; em caso afir-
mativo, deve continuar pela verificação da percentagem da incapacidade
atribuída, terminando por concluir claramente se o requerente é ou não
DFA» (n.o 4).

Assim, tem de entender-se que, no caso em apreço, na sequência
do requerimento apresentado pelo recorrente apresentado em 26-8-86,
em que requereu a apresentação a uma junta médica a fim de lhe
ser atribuído grau de desvalorização («pôr em evidência a percentagem
de incapacidade do requerente, na terminologia do n.o 1 da Portaria
n.o 162/76) procedeu-se a uma revisão do processo, devendo a apre-
ciação ser efectuada pela nova definição de Deficiente das Forças
Armadas constante no artigo 1.o e complementado no artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 43/76.

No caso, à face deste Decreto-Lei n.o 43/76, não podia ser atribuída
ao recorrente a qualidade de Deficiente das Forças Armadas, pois
a desvalorização que lhe foi atribuída era inferior aos 30% de grau
de incapacidade geral de ganho mínimo, previstos na alínea b), do
n.o 1 do seu art. 2.o

7 - Analisado o regime legal aplicável à situação do recorrente,
pode passar-se à apreciação dos vícios que são imputados ao acto
recorrido.

Como se referiu, no caso dos autos os motivos por que a autoridade
recorrida não deferiu a pretensão do recorrente foram:

o grau de desvalorização atribuído (20%) não permitir a qualificação
ao abrigo da alínea b) do n.o 1 do art. 2.o do Decreto-Lei n.o 43/76; (4)

- não ser viável a qualificação automática, ao abrigo da alínea c)
do n.o 1 do mesmo art. 2.o, porque o recorrente «não foi considerado
deficiente ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 210/73, de 09 de
Maio», e «nessa altura não era portador de qualquer grau de incapacidade,
pelo que não lhe poderia ser atribuída aquela qualidade», por não ser
«portador de uma qualquer percentagem de desvalorização» (5);



(6) Ponto 07 do parecer em que se baseia o acto impugnado.
(7) Antes do Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.
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- ao recorrente ter sido atribuído o grau de desvalorização de 20%
apenas em 1989, na vigência do Decreto-Lei n.o 43/76, pelo que é
o deste o regime legal aplicável, como dispõe o n.o 4 da Portaria
n.o 162/76, pois trata-se de uma revisão da situação clínica. (6)

Relativamente ao primeiro motivo não há controvérsia.
Quanto ao segundo motivo, conclui-se do exposto que não era

viável a qualificação automática por nem sequer não ter sido iniciado
o processo que poderia conduzir à qualificação ao abrigo do De-
creto-Lei n.o 210/73. No entanto, não é correcta a posição assumida
no acto recorrido quanto à inexistência de uma desvalorização per-
manente na capacidade geral de ganho, pois a Junta Hospitalar de
Inspecção considerou o recorrente «incapaz para todo o serviço e inapto
parcialmente para o trabalho e para angariar meios de subsistência».
Assim, embora não tenha sido fixado o grau de desvalorização, resulta
inequivocamente do parecer da junta que o recorrente ficou com
alguma desvalorização permanente, pois, se a não tivesse, não poderia
ter ficado com as inaptidões para todos o serviço militar e, parcial-
mente, para o trabalho e para angariar meios de subsistência. E, como
se vê pelo texto do n.o 1 da Portaria n.o 619/73, o que relevava para
um militar ser considerado deficiente para os efeitos do Decreto-Lei
n.o 210/73, é que tivesse sofrido uma «desvalorização permanente na
capacidade geral de exercício da sua actividade profissional», indepen-
dentemente da sua quantificação, que não relevava para efeito de
qualificação como deficiente.

De qualquer forma, o facto de o recorrente não ter sido considerado
deficiente ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 210/73 era su-
ficiente para obstar à qualificação automática prevista na alínea c)
do n.o 1 do art. 18.o do Decreto-Lei n.o 43/76, pelo que é irrelevante
o erro que afecta a segunda parte deste fundamento, pois, sendo
invocados mais que um fundamento para indeferimento de uma pre-
tensão, cada um deles com potencialidade para, por si só, justificar
o indeferimento, basta que se conclua pela legalidade de um dos
fundamentos invocados, para afastar a possibilidade de anulação do
acto.

Para além disso, quanto ao último fundamento invocado, também
é correcta a posição assumida pela autoridade recorrida.

Assim, conclui-se que não é de anular o acto impugnado com fun-
damento no vício de violação dos arts. 1.o e 18.o do Decreto-Lei
n.o 43/76, invocado pelo recorrente.

8 - Refere também o recorrente que o acto impugnado viola o
preceituado no art. 18.o, n.o 2, da L.O.S.T.A, e o princípio do caso
julgado por ele revogar o acto administrativo que operou a qualificação
«em campanha» atribuída ao acidente em 22-4-69.

Esta afirmação não corresponde à realidade, uma vez que no acto
recorrido não se alterou tal qualificação, antes ela foi expressamente
aceite nos pontos 0 1 e 02 do parecer para que remete o acto recorrido.

Por isso, não ocorre o vício que o recorrente aqui imputa a este.
9 - O recorrente imputa ainda ao acto recorrido vício de forma

por violação do seu direito de audiência, previsto no art. 100.o do
C.P.A.

Este art. 100.o, na redacção vigente à data da prática do acto im-
pugnado (7), estabelecia que «concluída a instrução, e salvo o disposto

(8) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
- de 17-10-1989, proferido no recurso n.o 25294, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 30-12-94, página 5.755;
- de 13-7-1989, proferido no recurso n.o 18270, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 30-4-91, página 676;
- de 5-2-1987, proferido no recurso n.o 22390, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 7-5-93, página 609;
- de 29-1-1991, proferido no recurso n.o 24417, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 14-7-95, página 289;
- de 27-6-1991, proferido no recurso n.o 28819, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 15-9-95, página 4204;
- de 17-12-1997, proferido no recurso n.o 36001, publicado no Boletim do Ministério

da justiça n.o 472, página 246, e em Cadernos de Justiça Administrativa n.o 12, página 3;
- de 20-11-1997, proferido no recurso n.o 41719, publicado em Cadernos de justiça Admi-

nistrativa n.o 13, página 14;
- de 16-6-1998, proferido no recurso n.o 39946;
- de 9-5-2001, proferido no recurso n.o 44341.
Essencialmente no mesmo sentido, pode ver-se BARBOSA DE MELO, O vício de forma

no acto administrativo (Algumas considerações), páginas 138-139, citado por PEDRO MACHE-
TE, a Audiência dos interessados no procedimento administrativo, página 525, que refere que
«a mais elementar regra de economia impõe que um acto administrativo não seja anulado
só porque violou um preceito legal, quando dessa violação não resultou qualquer lesão efectiva,
real dos interesses ou valores protegidos pelo preceito violado».

(9) Esta natureza de «direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias»
é defendida por MARCELO REBELO DE SOUSA, Lições de Direito Administrativo, I,
página 449, o que implicaria uma «visão restritiva das restrições».

(10) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional - Teoria da Constituição, 3.a edição,
página 1149.
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no algo 103. 103., os interessados têm o direito de ser ouvidos no pro-
cedimento antes de ser tomada a decisão final.

Como se infere do preceituado no n.o 1 do art. 100.o do C.P.A.,
a audiência deve ter lugar sempre que exista instrução, com excepção
das situações previstas no art. 103.o do mesmo Código.

No caso, na sequência da apresentação do requerimento foi ela-
borado um parecer, que consubstancia acto de instrução (arts. 98.o
e 99.o do C.P.A., englobados na Secção relativa à instrução).

Por isso, está-se perante uma situação enquadrável naquele
art. 100.o Porém, não foi dada oportunidade ao recorrente para se
pronunciar sobre o parecer referido, pelo que é de concluir que foi
omitida uma diligência procedimental imposta por lei, pelo que o
acto impugnado enferma de vício de forma.

10 - Os vícios de forma não impõem, necessariamente, a anulação
do acto a que respeitam.

Com efeito, como vem sendo jurisprudência deste Supremo Tri-
bunal Administrativo as formalidades procedimentais essenciais de-
gradam-se em não essenciais se, apesar delas, foi dada satisfação aos
interesses que a lei tinha em vista ao prevê-las. (8)

O direito de audiência assegurado pelo art. 100.o do C.PA. é uma
concretização do direito de participação dos cidadãos na formação
das decisões administrativas que lhes digam respeito, garantido pelo
art. 267.o, n.o 5, da C.R.P., visando assegurar-lhes uma tutela pre-
ventiva contra lesões dos seus direitos ou interesses.

Por isso, mesmo que não se considere o direito de audiência como
um direito com natureza análoga a um direito fundamental (9), em
sintonia com o princípio da máxima efectividade das normas cons-
titucionais, que impõe que lhes seja atribuído o sentido que lhes der
maior eficácia (10), aquele direito não poderá deixar de ser assegurado
sempre que não seja de afastar a possibilidade de a decisão do pro-
cedimento administrativo ser influenciada pela intervenção do inte-
ressado, a nível da satisfação da pretensão que o interessado pretende
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(11) Essencialmente neste sentido, pode ver-se o acórdão do Pleno de 17-12-97, proferido
no recurso n.o 36001, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.o 472, página 246,
e em Cadernos de Justiça Administrativa, n.o 12, página 3, em que se entendeu que «não
tendo sido dado cumprimento ao disposto no no 1 do art. 100 do CPA (audiência dos interessados)
após a instrução procedimental, mas sempre que através de um juízo de prognose póstuma
o tribunal conclua que a decisão tomada era a única concretamente possível, não é de anular
a mesma».
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ver satisfeita, e não haja outros valores constitucionalmente relevantes
que se lhe contraponham, designadamente os que estão subjacentes
às situações de previstas no n.o 1 do art. 103.o do C.P.A. (11)

No caso em apreço verifica-se uma situação deste tipo, em que
a decisão procedimental não poderia ser influenciada pela intervenção
do recorrente, no que concerne à satisfação da pretensão do re-
corrente.

Na verdade, a matéria de facto relevante para a decisão não é
controvertida, nem há qualquer ponto relevante que tenha ficado
por esclarecer, pelo que o exercício do direito de audiência não teria
qualquer relevância a esse nível.

Assim, a sua intervenção apenas poderia influenciar a apreciação
jurídica que, pelo que se referiu, teria de ser no sentido do inde-
ferimento da pretensão do recorrente.

Por outro lado, no presente recurso contencioso, o recorrente teve
oportunidade de explicita a sua posição jurídica, na petição e em
alegações, pelo que não pode entender-se que a falta de oportunidade
para defender a sua posição no procedimento administrativo tenha
tido, globalmente, relevância para defesa adequada do direito que
invocou.

Para além disso, no caso presente, tendo-se conhecido no presente
acórdão da questão da possibilidade legal de o recorrente ser qua-
lificado como Deficiente das Forças Armadas e tendo-lhe sido dada
resposta negativa, o trânsito em julgado desta decisão afastará a pos-
sibilidade legal de em ulterior procedimento administrativo se vir a
decidir validamente em sentido diferente, atenta a cominação de nu-
lidade prevista na alínea h) do n.o 1 do art. 133.o do C.P.A., para
os actos que ofendam os casos julgados.

Nestas condições, não poderia ter qualquer alcance prático a anu-
lação do acto impugnado por violação do direito de audiência, pois
uma eventual execução de julgado, com supressão do vício, teria de
concluir à mesma decisão de indeferimento da pretensão do re-
corrente.

Assim, é manifesto que não se justifica a anulação do acto com
base neste vício, pois a anulação com base em vícios procedimentais
deve restringir-se aos casos em que ela seja o meio adequado à pro-
tecção de interesses substanciais do particular, não se justificando
a anulação com esse fundamento quando ela não puder conduzir,
em execução de julgado, à prática de acto em que fosse reconhecido
o direito que o interessado pretendia assegurar e não tiver sido pre-
judicado por forma relevante o direito deste à defesa dos seus direitos.

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

curadoria de 15.000$00

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Jorge de Sousa (Relator) — Aze-
vedo Moreira — António Samagaio.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Recurso n.o 38.586-A, em que são recorrente Maria do Carmo Fer-
nandes Caldeira e recorrido o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Costa Reis.

1. Maria do Carmo Fernandes Candeias veio requerer a declaração
de inexistência de causa legítima de inexecução do Acórdão deste
Supremo Tribunal de 10/7/97 que anulou, por padecer do vício de
violação de lei, o acto tácito de indeferimento formado, em 1/8/94,
na sequência do recurso hierárquico interposto para o Sr. Ministro
das Finanças do acto de processamento de vencimentos referente
ao mês de Julho de 1994 - que a posicionou no escalão 1 da categoria
de liquidador tributário, auferindo o índice 265, em lugar de, como
defendeu, a posicionar em escalão superior (nunca inferior ao escalão
3, índice 340), por virtude da contagem de tempo de serviço prestado
como «falsa tarefeira» e liquidadora tributária estagiária - indicando,
desde logo, os actos e operações em que, no seu entendimento, tal
execução deveria consistir.

Notificada, nos termos e para os fins do disposto no n.o 1 do art.o 8o

do DL 256-A/77, a Autoridade Recorrida não respondeu.
O Ilustre Magistrado do Ministério Público pronunciou-se no sen-

tido de assistir razão à Requerente, visto, por um lado, a Admi-
nistração não ter invocado qualquer causa legítima para o não cum-
primento daquele Acórdão e, por outro, não se verificar impossi-
bilidade ou grave prejuízo para o interesse público nessa execução.

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Antes de mais convém esclarecer que, na actual fase processual,

está unicamente em questão saber se se verificam, ou não, causa(s)
legítima(s) de inexecução do julgado.

Só se se concluir pela não existência dessa causa é que se abrirá
a fase em que cumpre às partes indicar quais actos e operações em
que a execução deverá consistir e o prazo necessário para a sua prática.
- art.o 9o, n.o 1 do DL 256-A/77, de 17/6.

Deste modo, e porque assim é, iremos apenas apreciar da primeira
daquelas questões.

Resulta do douto Acórdão de fls. 72 a 93 que o acto de indeferimento
tácito que a Requerente tinha impugnado foi anulado com fundamento
em violação de lei, por ter sido considerado que, ao contrário do
que pugnava a Administração, o contrato de provimento a que os
autos se referiam tinha de ser considerado como celebrado pela Re-
querente na categoria de liquidador tributário de 2a classe (hoje li-
quidador tributário) e de que, por isso, «o tempo de serviço (por ela)
prestado em situação irregular (e bem assim o tempo de serviço prestado
na vigência de contrato de provimento como liquidadora tributária) re-
levava na categoria de liquidadora para que finalmente foi nomeada».

A Administração, contudo, não retirou qualquer consequência dessa
decisão, o que forçou a Recorrente a dirigir-se novamente a este
Tribunal desta vez solicitando que fosse declarado inexistir causa le-
gítima da sua inexecução.

Nesta conformidade, e considerando que (1) a Requerida não res-
pondeu ao pedido agora formulado e que (2) se não verifica im-
possibilidade ou grave prejuízo para o interesse público no cumpri-
mento daquele Acórdão (vd. n.o 2 do art.o 6o do DL 256-A/77), con-



7298

clui-se pela inexistência de razões que desaconselhem o deferimento
daquele pedido.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal
em dar por não verificada a existência de causa legítima de inexecução
do Acórdão deste Supremo Tribunal de 10/7/99, proferido no processo
apenso.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Alberto Costa Reis (relator) —
António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Execução de julgado. Extinção da instância pelo cumprimento.

Doutrina que dimana da decisão:

Se a execução do julgamento anulatório passava pela prolação
de uma decisão que, revogando um acto hierarquicamente
recorrido, deferisse a pretensão da interessada ao recebi-
mento de determinada quantidade, a prática de um acto
administrativo ordenando o processamento da importância
em dívida, seguido do efectivo pagamento dela, consubs-
tancia o cumprimento do julgado exequendo e acarreta a
extinção da instância executiva.

Recurso n.o 40.399-A. Recorrente: Maria Manuela Abrantes de Fi-
gueiredo Gonçalves Novais. Recorrido: Ministro da Educação. Re-
lator: Ex.mo Cons.o Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria Manuela Abrantes de Figueiredo Gonçalves Novais, iden-
tificada nos autos, obteve, por acórdão proferido no processo principal,
a anulação do indeferimento tácito imputado ao Ministro da Educação
e recaído sobre o recurso hierárquico que deduzira do despacho do
Director da DREN, de 19/10/94, que indeferira o seu requerimento
de que lhe fossem abandonadas as verbas correspondentes a um terço
da sua pensão de aposentação, por ter permanecido no exercício de
funções docentes até ao final do ano lectivo, embora se tivesse apo-
sentado antes do seu termo. Na óptica desse aresto, os artigos 119.o
e 121.o, do Estatuto da Carreira Docente, e 79.o, do Estatuto da
Aposentação, impunham que a recorrente, em acumulação com a
pensão de aposentação, fosse abonada de um terço da remuneração
que lhe era devida pelo exercício das funções docentes que desem-
penhou enquanto aposentada, durante o tempo desse desempenho.

A Administração não noticiou que houvesse cumprido esponta-
neamente o julgado anulatório. Por isso, veio aquela interessada, atra-
vés do requerimento inicial dos presentes autos, instaurar um processo
de cariz executivo, de acordo com o que se estabelece no DL
n.o 256-A/77, de 17/6; e, na sequência desse seu requerimento, foi
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proferido o acórdão de fls. 15 e 16, de 15/3/2000, em que este STA
declarou inexistir uma qualquer causa legítima de inexecução do acór-
dão exequendo.

Para além disso, este aresto tornou claro que a execução do jul-
gamento anulatório passava exclusivamente pelo pagamento à reque-
rente de uma quantia certa, que incluiria as prestações omitidas e
os respectivos juros moratórios, à taxa legal.

Transitado em julgamento o mencionado acórdão de 15/3/2000,
foi observado o disposto no artigo 9.o do DL n.o 256-A/77; e, nessa
fase processual, foi dado conhecimento no processo que, por acto
de 3/11/99, já se ordenara que se procedesse ao pagamento da quantia
em dívida. Ulteriormente, e a esse título, foi efectivamente paga à
requerente determinada importância, a propósito de cujos cálculos
a interessada afirmou que «são elucidativos e se afiguram correctos».

O Ex.o Magistrado do M.oP.o emitiu doutro parecer no sentido
de que o julgamento anulatório está executado, devendo determinar-se
o arquivamento dos autos.

Cumpre decidir.
Tal como acima salientámos, a execução do julgamento passava

pela prolação de um acto administrativo que, na vez do anulado,
deferisse a pretensão que o acto hierarquicamente recorrido negara
à interessada, dando azo ao efectivo pagamento das quantias que
lhe eram devidas. Ora, tal acto consistiu no sobredito despacho de
3/11/99 — que veio preencher o vazio criado pela anulação imposta
nos autos principais; a que se seguiu o ulterior pagamento à ora
requerente, em moldes que plenamente a satisfizeram.

Assim, torna-se claro que foi completamente atingido o fim a que
estes autos de execução de julgado se inclinavam, pelo que há que
declarar extinta, pelo cumprimento, a respectiva instância.

Nestes termos, acordam em julgar extinta a instância nos presentes
autos de execução de julgado.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Madeira dos Santos (rela-
tor) — Isabel Jovita — Simões de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

DAFSE. Incompetência absoluta. Decisão de certificação e
ordem de devolução.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Director-Geral do DAFSE dispunha de competência
para emitir a decisão de certificação prevista no no 4
do arto 5o do Regulamento (CEE) no 2950/83.

2 — No domínio desse Regulamento era nulo, por incom-
petência absoluta do seu autor, o acto do mesmo órgão
nacional que, sem procedência de uma decisão final to-
mada pela Comissão Europeia e carecendo de natureza
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simplesmente cautelar, ordenasse a devolução de quantias
adiantadas no âmbito das ajudas proporcionadas pelo
FSE.

Recurso n.o 45.454 em que são recorrente Director Geral do DAFSE
e recorridos Partex - Companhia de Serviços, SA e outro, de que
foi Relatora a Exm.a Cons.a Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Relatório
O Director-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo

Social Europeu (DAFSE) recorre da sentença do TAC de Lisboa
de 21.4.99 (fls. 335 e segs.) que, concedendo provimento ao recurso
contencioso interposto pela ”Partex — Companhia Portuguesa de Ser-
viços, S. A., declarou a nulidade da decisão de 27-3-95, da Direc-
tora-Geral do DAFSE, de certificação referente ao ”dossier”
880770 P1, e da ordem de devolução do montante de 291.891$00.

Nas suas alegações o Recorrente apresenta 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 1a linha pelo Es-
tado-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 da fase, e baseando-se
na decisão de certificação do Estado-membro, pela Comissão Eu-
ropeia.

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. 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 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
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 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
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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. Os actos impugnados nos autos acima identificados têm pleno
suporte de facto e de direito e enquadram-se na esfera da competência
do seu autor.

Contra-alegou a Recorrida Partex — Companhia Portuguesa se Ser-
viços, S. A., tendo formulado as seguintes conclusões:

a) A douta sentença recorrida concedeu provimento ao recurso
contencioso apenas por considerar que com a certificação realizada
em 1989 se tinha esgotado a atribuição certificadora do DAFSE pre-
vista na alínea d) do n.o 1 do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 37/91,
de 18 de Janeiro;

b) Nenhuma das conclusões da, aliás, douta alegação do recorrente
se reporta a esta proposição que traduz o objecto da decisão recorrida,
pelo que, não tendo sido a mesma decisão atacada, transitou em
julgado — razão por que se deve negar provimento ao presente recurso
jurisdicional;

c) Por cautela sempre se dirá que 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 do artigo 6o, no 1, do Regulamento
CEE no 2950/83;

d) A elegibilidade das despesas para efeitos de financiamento da
contribuição do FSE é, deste modo, estabelecida pela decisão que
aprova o pedido de contribuição;

e) Em sede de pagamento de saldo a Comissão — e não também
o Estado-membro — limita-se a verificar se as despesas efectivamente
se 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;

f) 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;

g) 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;

h) A dependência da contribuição pública nacional face à con-
tribuição do FSE é expressamente estabelecida no artigo 23o, no 1,
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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 aprovadas pela Comissão Eu-
ropeia com base no disposto no artigo 6o, no 1, do Regulamento
CEE no 2950/83;

i) O subsídio nacional não tem autonomia, porquanto significa um
co-financiamento numa percentagem fixa de uma acção apoiada pelo
FSE;

j) Em nenhuma norma de direito comunitária se prevê que a con-
tribuição do FSE tenha de ser alterada em consequência da alteração
da contribuição pública nacional;

l) 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
nos relatórios de execução referentes à acção de formação objecto
da contribuição do FSE e a correcção da respectiva contabilização;

m) 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;

n) 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 sugestão se encontre atribuída
exclusivamente a um órgão comunitário, precisamente a Comissão
Europeia;

o) 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;

p) 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;

q) 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;

r) 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;

s) 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, reluzir ou suprimir essa mesma contribuição;

t) Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso
apresentadas pelo recorrente.
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Termina dizendo dever julgar-se deserto o recurso por as conclusões
da alegação não se reportarem à sentença recorrida nem, tão-pouco,
ao vício imputado ao acto recorrido nela concretamente conhecido
e decidido ou, caso assim se não entenda, dever negar-se provimento
ao recurso e, em consequência, confirmar-se a sentença recorrida.

Por acórdão de 24.11.99 (fls.418 e segs), foi ordenada a suspensão
da instância no presente recurso até que fosse decidido o reenvio
prejudicial no Recurso no 43001.

Notificados da junção do Acórdão de 25 de Janeiro de 2001 do
Tribunal de Justiça das Comunidades, proferido no Processo C-413/98
(fls. 443 a 458), respondeu apenas a recorrida Partex, ora agravada,
sustentando que as conclusões daquele aresto do TJCE vieram cor-
roborar inteiramente a jurisprudência que já vinha sendo firmada
neste Supremo Tribunal, em casos semelhantes aos dos autos, quanto
à questão da incompetência absoluta do ora recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Matéria de facto
Nos termos do no 6, do artigo 713o do CPC, dá-se aqui como

reproduzida a matéria de facto dada como provada na sentença
recorrida.

3. Fundamentação
O objecto do presente recurso jurisdicional é a sentença do TAC

de Lisboa, de 21.4.99, que, concedendo provimento ao recurso con-
tencioso interposto pela agora Recorrida Partex, declarou a nulidade
dos actos contenciosamente impugnados, ou seja, da decisão de cer-
tificação de 29-3-95, da Directora-Geral do DAFSE e da ordem de
devolução do montante de 851.612$00, por falta de atribuições da
entidade de que dimanou.

A ora recorrida sustenta nas conclusões a) e b) das suas contra-
-alegações que nenhuma das conclusões da alegação do recorrente
se reporta ao facto de a sentença recorrida ter concedido provimento
ao recurso contencioso apenas por considerar que com a certificação
realizada em 1989 se tinha esgotado a atribuição certificadora do
DAFSE prevista na alínea d) do n.o 1 do artigo 2o do Decreto-Lei
n.o 37/91, de 18 de Janeiro, pelo que, não tendo sido a mesma decisão
atacada, transitou em julgado, razão por que se deveria negar pro-
vimento ao presente recurso jurisdicional.

Mas não tem razão nessa arguição.
Com efeito, a sentença recorrida não se limitou a conceder pro-

vimento ao recurso contencioso com o referido fundamento, tendo
antes baseado a declaração de nulidade no entendimento de que a
certificação por parte do Estado-membro constitui um pressuposto
do deferimento do pedido de pagamento de saldo, comprovando a
exactidão de dados, quer factuais, quer contabilísticos, e que são ob-
jecto de impugnação nas alegações do agravante.

E muito menos merece acolhimento a tese da ora agravada de
que, por as conclusões da alegação do recorrente se não reportarem
à sentença recorrida, nem tão-pouco ao vício imputado ao acto re-
corrido nela concretamente conhecido e decidido, se deveria julgar
deserto o presente recurso jurisdicional. Isto porque a ser exacta essa
afirmação, e já vimos que não é, tal não conduziria à deserção do
recurso, a qual apenas decorreria caso não tivesse havido alegações,
o que também não é o caso.

Quanto ao mérito do recurso, entendeu-se na sentença recorrida:
”...para efeitos de aprovação de um pedido de contribuição do

FSE, ter-se-á sempre que aferir da elegibilidade ou não das despesas
constantes desse pedido, nos termos do art. 1o do Reg. CEE no 2950/83.
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Ora, a competência para aprovar os pedidos de contribuição for-
mulados pelos Estados-membros, no âmbito daquele Regulamento,
é, conforme resulta do respectivo art. 4o, da Comissão.

Assim sendo, é à Comissão que está cometida a tarefa de eleger
as despesas, ou seja, considerar ou não as despesas integradas na
previsão do arto 1o do Regulamento CEE no 2950/83, qualificando-as
como elegíveis ou não.

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. O Estado-membro certifica
a exactidão factual e contabilística das indicações contidas nos pedidos
de pagamento” — art. 5o no 4 do Reg. citado. E, aquando do pedido
de pagamento destes saldos, a Comissão tem de verificar se as despesas
constantes do pedido integram as despesas que, no âmbito da decisão
de aprovação da contribuição em causa, foram consideradas despesas
elegíveis e, no caso positivo, se as mesmas foram efectivamente rea-
lizadas e se se encontram exactas, do ponto de vista contabilístico,
com vista a uma decisão final sobre o pedido formulado — arts. 5o

e 7o, no 2 do Reg. CEE no 2950/83.
Assim, a apreciação do pedido de pagamento de saldo pressupõe

sempre uma certificação por parte do Estado-membro da ”exactidão
factual e contabilística das indicações contidas nos pedidos de pa-
gamento” que mais não é do que a certificação a que se refere o
art. 5o, no 4 do Reg. citado.

Pode, assim, concluir-se que o juízo sobre a elegibilidade das des-
pesas recai sobre o pedido de contribuição ao FSE e consuma-se
aquando da decisão de aprovação de tal pedido, pertencendo esta
tarefa à Comissão.

A certificação da exactidão factual e contabilística, por parte do
Estado-membro, é um pressuposto para o deferimento do pedido
de pagamento de saldo e traduz-se apenas no exercício do poder
de comprovar a ocorrência de determinados factos, quer no plano
factual, quer no plano contabilístico, isto é, verificar a veracidade
dos factos alegados pelos interessados e se os elementos contabilísticos
apresentados correspondem ou não à verdade, procedendo à respec-
tiva certificação.

A autoridade recorrida, ao praticar o acto recorrido, decisão de
certificação proferida em 27.03.95, concordando com a proposta de
certificação contida na Informação no 1388/DSJ/DSAFEP/95 na qual
se procedeu à ”reanálise” do ”dossier” 880770P1, e se considerou
como não elegíveis, em função de critérios de razoabilidade e de
boa gestão financeira determinadas verbas, agiu fora das suas atri-
buições, o que acarreta a verificação do alegado vício de incompetência
absoluta, o que determina a nulidade dos actos recorridos, nos termos
do art. 133o, no 2, alínea b) do CPA”.

Haverá que distinguir, em primeiro lugar, a decisão de certificação
e a ordem de devolução.

Em relação à primeira, e na medida em que o arto 5o no 4 do
Reg. CEE no 2950/83 dispunha que o Estado-membro certificaria
a exactidão factual e contabilística das indicações contidas nos pedidos
de pagamento de saldo, a Directora-Geral do DAFSE, ao proceder
à aludida certificação, actuou dentro dos limites que a legislação apli-
cável, designadamente o arto 2o no 1, al. d) do DL 37/91, de 18/1,
lhe demarcara e, assim sendo, fê-lo no uso das suas atribuições e
em conformidade com os poderes que lhe competiam.
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A sentença recorrida, embora assim tenha entendido, acabou no
entanto por concluir estarem os dois actos feridos de incompetência
absoluta, o que, como resulta do exposto, está errado em relação
à decisão de certificação.

Já no que respeita à ordem de devolução não merece censura a
sentença recorrida, não assistindo razão ao ora recorrente, pelas razões
expostas no Acórdão deste STA de 21.3.01, proferido no Recurso
no 47250, já após a prolação do Acórdão de 25 de Janeiro de 2001
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, cujo entendi-
mento aqui se reitera em face da identidade da factualidade subjacente
e das questões jurídicas discutidas.

Disse-se nesse aresto:
”Com efeito, este STA tem decidido maioritariamente 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 ac-
ções 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 con-
tribuição, bem como ordenar a devolução de quaisquer quantias no
âmbito do apoio concedido (Vidé, 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 — Rec. 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, de
31-5-00 — Rec. 43 S83 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 agora se
reitera.

Na verdade, 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 à legalidade
dos elementos nele constantes perante a Comissão, por forma a que
os custos reais da acção correspondam aos custos certificados, aliás,
em consonância com o disposto no artigo 7o, no 2, do já aludido
Regulamento 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 referentes a acção
de formação co-financiada pelo FSE, não impede a Comissão de apre-
ciar da elegibilidade das despesas não certificadas, não estando a
Comissão circunscrita, em tal situação, a apreciar apenas as despesas
aprovadas pelo DAFSE, daí a insubsistência da tese sustentada pelo
Recorrente nas suas alegações.
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De facto, como já antes se realçou, só à Comissão é que incumbe
suspender, reduzir ou suprimir uma contribuição comunitária no qua-
dro do FSE, o que implica, designadamente, que as despesas só se
tornarão definitivamente inelegíveis caso a Comissão venha a tomar
uma decisão nesse preciso sentido, não se aderindo, por isso, à posição
sustentada pelo Recorrente nas suas alegações.

Vê-se, assim que, contrariamente ao defendido pelo Recorrente,
a decisão das autoridades competentes do Estado-membro de não
certificação de uma parte das despesas se assume juridicamente como
uma mera proposta dirigida à Comissão de considerar tais despesas
inelegíveis.

Pode, por isso, concluir-se, contra o defendido pelo Recorrente,
que a certificação pelo DAFSE não constitui um acto que vincule
a Comissão, não estando a decisão a tomar por esta 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 já citado Acórdão do Tribunal
d e J u s t i ç a d a s C o m u n i d a d e s E u r o p e i a s , d e
25-1-2001 — Proc. C-413/98, que se tem vindo a seguir muito de perto,
as ”autoridades nacionais competentes em matéria de contribuições
financeiras no quadra do FSE apresentam uma proposta de redução
ou de supressão que incide sobre a contribuição nacional e, por con-
seguinte, nos termos do disposto 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
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 legítimo, 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.”
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Porém, tal possibilidade de restituição a título puramente cautelar,
com referência ao caso dos autos, estaria dependente de condicio-
nalismos de vária ordem, designadamente: a existência de norma ha-
bilitadora 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 (Vidé, neste sentido, o Acórdão do Tribunal de Justiça das C.E.,
de 11-7-96 — Proc. T-271/94, in ”Colectânea Anotada de Jurispru-
dência 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 neste caso o fez.

Do exposto resulta que a sentença recorrida não merece censura
quando decidiu pela nulidade do acto que ordena a referida devolução,
com fundamento em incompetência por falta de atribuições”.

É esta jurisprudência que, como já atrás se referiu, ora se reitera.
E assim, no caso concreto, há que concluir que o acto que ordenou

a devolução do montante em causa à Partex padece do invocado
vício de incompetência absoluta, gerador de nulidade.

Já, porém, o mesmo não acontece em relação à decisão de cer-
tificação, a qual foi proferida no uso das atribuições e em conformidade
com os poderes que à autoridade recorrida, ora recorrente, com-
petiam. No entanto, essa decisão de certificação, como decorre do
exposto, não vincula nem prejudica a decisão final a proferir em ex-
clusivo pela Comissão, configurando a não certificação de uma parte
das despesas uma mera proposta dirigida à Comissão de considerar
tais despesas inelegíveis.

Assim sendo, e porque nos presentes autos nada foi decidido quanto
à recorribilidade dos actos, na vertente da sua lesividade, há que,
em consonância com o atrás relatado, considerar a decisão de cer-
tificação destituída de lesividade própria e, consequentemente, con-
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tenciosamente irrecorrível nos termos dos artos 268o no 4 da CRP
e 25o no 1 da LPTA.

4. Decisão
Nestes termos, acordam em negar provimento ao presente recurso

jurisdicional e, pelos fundamentos expostos, em confirmar a sentença
recorrida na parte em que declarou nula a ordem de devolução, re-
vogando-a na parte restante e julgando contenciosamente irrecorrível
a decisão de certificação, em rejeitar o recurso contencioso deste
acto.

Custas pela ora recorrida Partex, quanto à rejeição do recurso con-
tencioso, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria, respectiva-
mente, em 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Pam-
plona de Oliveira — Madeira dos Santos.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Reforma agrária — Arrendamento rural — Indemnização do
senhorio — Cálculo das rendas não recebidas — Actua-
lização.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O proprietário de prédio arrendado, que foi expropriado
e ocupado no âmbito da reforma agrária e, posterior-
mente, devolvido, tem direito a indemnização pela pri-
vação dos seus direitos de senhorio, correspondente ao
valor das rendas não recebidas (art.o14.o, n.o4, do De-
creto-Lei n.o 199/88, de 31 de Maio, na redacção do
DL n.o38/95 de 14 de Fevereiro, e n.o2, ponto 4, da Por-
taria 197-A/95, de 17 de Março).

2 — Essa indemnização não tem, necessariamente, de cor-
responder ao valor das rendas que vigoravam no momento
da ocupação, multiplicado pelo número de anos em que
se manteve a privação do prédio, nem tem de coincidir
com o que resultaria da aplicação das tabelas de rendas
máximas constantes de portarias emitidas ao abrigo do
art. 10.o da Lei n.o76/77, de 29 de Setembro, devendo
ser fixada no processo administrativo especial previsto
nos arts. 8.o e 9.o do Decreto-Lei n.o199/88, de 31 de
Maio, com base na evolução das rendas que for de pre-
sumir que se deveria ter ocorrido durante o período de
tempo durante o qual decorreu a privação dos prédios.

3 — O montante da indemnização não está sujeito a actua-
lização nos termos dos arts.22.o e 23.o do Código das
Expropriações aprovado pelo Decreto-Lei n.o438/91, de
13 de Novembro, por a Lei n.o80/77, de 26 de Outubro,
prever, nos seus arts.13.o e seguintes, um regime especial
e exaustivo, sem lacunas de regulamentação, o que obsta
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que se possa fazer apelo a legislação de aplicação
subsidiária.

4 — O regime de indemnização referido não contende com
o direito a justa indemnização, previsto no artigo 62.o,
n.o2, da C.R.P..

5 — A indemnização prevista no n.o4 do art.14.o do Decre-
to-Lei n.o199/88 apenas se reporta a rendas não recebidas,
não se destinando a reparação de prejuízos de outro tipo.

Recurso n.o 45 559. Recorrente: Domingas Mariana Caeiro da Costa
Alves da Silva. Recorridos: Secretário de Estado da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural e Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças. Relator: Exmo Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — DOMINGAS MARIANA CAEIRO DA COSTA ALVES DA
SILVA interpôs recurso contencioso do despacho conjunto do Senhor
Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, assinado pelo primeiro
em 16-10-97 e pelo segundo em 10-12-97, que lhe atribuíram uma
indemnização decorrente da aplicação das leis da Reforma Agrária
no valor de 3.015.897$00.

O Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
Pescas respondeu entendendo que não ocorrem os vícios que a re-
corrente imputa ao acto recorrido.

O senhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças remeteu
para aquela resposta.

A recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1 — As indemnizações no âmbito da Reforma Agrária são regulares

por Lei Especial, aplicando-se nos casos omissos a Lei Geral e os prin-
cípios gerais de direito, art.13 no1 da Lei 80/77 de 26/10 e art.1o no2
do Decreto-Lei 199/88 de 31/05.

2 — O proprietário de prédio arrendado tem o direito a receber uma
indemnização pelo não recebimento das rendas devidas pelo arrenda-
mento, art.14 no4 do Decreto-Lei 38/95 de 14/02.

3 — Não fixando a Portaria 197-A/95 de 17/03 o valor das rendas
para efeitos de pagamento da indemnização, ao contrário do que se
fez relativamente aos demais bens indemnizáveis, tal valor será fixado
com recurso à lei do arrendamento rural e às tabelas dos valores das
rendas.

4 — O valor das rendas a pagar às recorrentes a título de indemnização
terá de ser fixado em função das tabelas do arrendamento rural que
vigoraram durante o período de privação do uso e fruição do prédio.

5 — Os despachos recorridos ao não fixarem o valor das rendas pelas
portarias do arrendamento rural, que vigoram durante o período que
mediou entre a ocupação e a devolução do prédio, violam o disposto
no art.14 no4 do Decreto-Lei 38/95 de 14/02, art.2 no4 da Portaria
194-A/95 de 17/03, art. 13 no1 da Lei 80/77 de 26/10 e o art. 1 no2
do Decreto-Lei 109/89 de 31/05.

6 — As indemnizações da Reforma Agrária ”serão fixadas com base
no valor real e corrente desses bens e direitos, de modo a assegurar
uma justa compensação pela privação dos mesmos bens e direi-
tos” — art.7 do Decreto-Lei 199/88 de 31/05.

7 — A indemnização para ser justa tem de garantir ao expropriado
o valor real do bem no momento do pagamento.
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8 — Não existe proximidade temporal entre a privação do recebimento
das rendas e o pagamento da indemnização.

9 — A Lei Especial das Indemnizações da Reforma Agrária não prevê
a actualização da renda.

10 — Tal lacuna da lei terá de ser preenchida com recurso ao art. 22
no 3 art. 23 do Código das Expropriações, que determina a actualização
para a data do pagamento da indemnização pelo índice de preços no
consumidor, série continente, total, excluindo habitação.

11 — O Código das Expropriações passa a ser aplicado às indem-
nizações devidas no âmbito da Reforma Agrária ao proprietário, pelo
não recebimento das rendas durante a ocupação do prédio.

12 — A capitalização ou pagamento de juros das obrigações do te-
souro, como justificação apresentada pelas Entidades Recorridas para
não actualizar a renda é totalmente descabida e não tem qualquer
fundamento.

13 — A inflação e a depreciação da moeda nunca poderá ser com-
pensada com o pagamento de juros à taxa de 2,5 % ao ano (títulos
da classe XII) até à data do pagamento previsto no art. 24 da Lei
80/77 e art.9 do Decreto-Lei 213/79 de 14/04.

14 — Os despachos recorridos ao não actualizarem a renda a pagar
às recorrentes violam o art.7 no1 da Lei 199/88 de 31/05, os artigos
22 e 23 do Código das Expropriações, o art.24 da Lei 80/77 de 26/10
e o art.9 do Decreto-Lei 213/79 de 14/07.

15 — Pela Constituição da República os critérios de avaliação e di-
reitos a indemnizar têm de respeitar os princípios de justiça, igualdade
e proporcionalidade.

16 — Todos estes princípios se encontram ausentes nos despachos
recorridos.

17 — O cálculo da indemnização atribuída às recorrentes, ao não
procederem à fixação do valor das rendas pelas tabelas do arrendamento,
nem à sua actualização, é incompatível com o princípio da justa in-
demnização, consignada no art. 62 no2 da Constituição.

18 — Os despachos recorridos e bem assim o DESPACHO ORIEN-
TADOR de 24/10/96 que lhes deu causa afrontam o princípio da igual-
dade do art.13 no1 da Constituição.

19 — Todos os bens objecto de indemnização da Reforma Agrária
foram actualizados pela Lei Especial para preços correntes ou para va-
lores de 94/95, com excepção das rendas.

20 — Os recorrentes têm direito ao valor de Esc: 200.000$00 depo-
sitado no Ministério da Agricultura referente ao corte de árvores nos
prédios objecto da indemnização.

21 — O Estado não pode sem mais reverter a seu favor tal importância
que não lhe pertence.

22 — Nos despachos recorridos a recorrente foi tratada de forma par-
ticularmente desfavorável e sem qualquer fundamento legal relativamente
a outros cidadãos que receberam os bens indemnizáveis actualizados.

23 — Os despachos recorridos e o DESPACHO ORIENTADOR de
24/10/96 não respeitaram os princípios constitucionais.

24 — Tais despachos são inconstitucionais por violarem o art.62 no2
e 13 no1 da Constituição.

Nestes termos devem os despachos recorridos ser anulados com todas
as consequências legais e reconhecido nos termos de art. 268 no2 da
Constituição da República à recorrente uma indemnização relativa a
terras de Esc.: 41.244.626$00 para os prédios ZAMBUJEIRO, PAÇO,
TROMBEIRO e FERRAGELA e de Esc.: 200.000$00 referente ao corte
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de árvores, condenando-se o Estado Português ao seu pagamento à
recorrente.

O Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
Pescas apresentou alegações, com as seguintes conclusões:

1) Na fixação da indemnização pela perda da fruição de prédios
arrendados à data da sua nacionalização o valor da indemnização é
igual ao produto da renda praticada naquela data pelos anos em que
se manteve a nacionalização;

2) Proceder-se à actualização das rendas era criar uma situação de
tratamento diferenciado relativamente aos proprietários de prédios não
nacionalizados que não podiam actualizar as rendas dos mesmos. De
facto,

3) Muito embora na vigência da Lei 76/77, de 29 de Setembro, aplicável
aos contratos existentes à data da sua entrada em vigor (arto49o), a
renda só podia ser actualizada de seis em seis anos, assistindo ao rendeiro
o direito de se opor ao aumento (arto 9o e 12o);

4) Com a entrada em vigor do Decreto-Lei no 385/88, de 25 de Outubro,
as rendas passaram a ser actualizáveis de ano, mas ao arrendatário
continua a assistir o direito de se opor ao aumento (arts 8o e 12o).
Por isso,

5) Quando o legislador refere que o proprietário do prédio expropriado,
arrendado à data expropriação, tem direito ”a uma indemnização pelo
não recebimento das rendas devidas pelo arrendamento” quer referir-se
à renda em vigor à data da nacionalização a multiplicar pelos anos
de privação, pois a actualização das rendas não era nem é um direito
potestativo do senhorio, pois, mesmo quando legalmente possível, de-
pende da aceitação do arrendatário;

6) O modo de cálculo e apuramento da indemnização a pagar aos
proprietários cujos prédios foram objecto encontra-se regulado e regu-
lamentado em normas próprias, com critérios específicos, pelo que é
por estes critérios que deve ser feito aquele cálculo e não por recurso
ao Código das Expropriações;

7) Ao proceder do modo referido em 6) o Governo fê-lo em obediência
ao previsto no arto82o da Constituição, sendo, por isso, constitucionais
os despachos em apreço;

8) Os despachos recorridos não violam, como é arguido pela recorrente,
o arto14o, no4, do Decreto-Lei no38/95, de 14-02, o arto2 no4 da Portaria
194-A/95, de 17.03, o arto13o no1 da Lei 80/77, nem o arto62o da Cons-
tituição e nem o Código das Expropriações.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido do provimento do recurso, nos seguintes termos:

1.
Nos presentes autos suscitam-se três questões que foram já apreciadas

em vários arestos do STA.
1.1.
A primeira é a de saber se o montante da indemnização a calcular

nos termos do no4 do art.14o DL no199/98 de 31.5 tem, necessariamente,
de coincidir com o valor da renda do prédio à data da expropriação
ou nacionalização multiplicado pelo módulo de tempo em que o senhorio
esteve privado do prédio arrendado.

Este ponto obteve soluções diversas.
Uma, a do acórdão de 1999.11.23 — Reco no 44 146 — no sentido

de que «a indemnização devida no âmbito da Reforma Agrária a
usufrutuários de prédios rústicos, pela privação do uso e fruição destes,
deve medir-se apenas pela renda em vigor na data da nacionalização,



(1) Vital Moreira e Gomes Canotilho, ”Constituição da Republica Portuguesa”, Anotada,
3.a ed., pp. 336 e 409/410.
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expropriação ou ocupação, conforme a que primeiro ocorrer, sem
qualquer actualização».

Outra, a vertida nos acórdãos de Secção de 1998.11.17 — Reco

no 43 044, de 1999.07.08 — Reco no44 144 — e de 1999.11.25 — Reco

no44 145, e do Pleno de 2000.02.18 — Reco no43 044, no sentido de
que «para o cálculo da ”indemnização pelo não recebimento das rendas
devidas pelo arrendamento” nos termos do disposto no art. 14o/4
do DL 198/98 de Maio, deve atender-se ao valor das rendas que
sucessivamente pudesse vir a ser estipulado ao longo do período de
privação do prédio expropriado e não apenas ao montante da renda
que vigorava no momento do desapossamento».

Pela minha parte, revejo-me nesta última posição. E isto porque:
(i) não obstante a polissemia do enunciado linguístico da norma do

no4 do art.14o do DL no 199/88 de 31.5 que não esclarece, em definitivo,
qual o valor das rendas a relevar;

(ii) é possível retirar do preâmbulo do diploma (que nem por não
ser directamente preceptivo deixa de ser um elemento de interpretação
importante) subsídios interpretativos reveladores da vontade da lei. Nele
se diz, por exemplo, que:

«exigências elementares do princípio do Estado de direito impu-
nham e impõem que qualquer particular que seja alvo de tais medidas
receba uma pronta e junta indemnização»;

«propõe-se o Governo assegurar a observância do princípio fun-
damental do nosso sistema jurídico, de que a indemnização deve ser
fixada na base do valor real ou corrente dos bens, de modo a assegurar
uma justa compensação»;

«a solução adoptada para indemnizar a posição do arrendatário
cujo contrato caduca por força da nacionalização ou expropriação
assenta na aplicação dos mesmos princípios que regulam a indem-
nização do proprietário: a capitalização de um rendimento previsível
e presumível»;

(iii) e, em presença da declarada vontade de indemnizar com justiça,
pelo valor real dos bens e pelo rendimento previsível, o sentido prevalente
da lei é o que lhe foi determinado no acórdão do Pleno de 2000.02.18.
As rendas a ter em conta para efeitos de indemnização são «as que
seriam devidas ao proprietário do prédio nacionalizado como se a
relação de arrendamento que o tinha por objecto ainda se mantivesse
em vigor»

Só assim a indemnização será justa e logrará o valor real pela in-
tegração do património do lesado pelo valor de que o mesmo ficou
privado em virtude do desapossamento;

(iv) das duas interpretações possíveis deve escolher-se esta, numa in-
terpretação conforme à constituição por ser a que seguramente salva
a constitucionalidade da norma, afastando a possibilidade de atribuição
de uma indemnização injusta, «irrisória ou manifestamente exígua» (1)

1.2.
O segundo tema — o de saber se a determinação do valor das rendas

que teriam sido recebidas pelo senhorio não fora o acto de desapos-
samento se pode e ou deve fazer-se mediante a aplicação directa e au-
tomática dos factores de actualização fixados para o arrendamento rural
pelo Governo através de diversas portarias — conheceu já neste Tribunal
decisões com três sentidos não coincidentes.

(2) A recorrente refere na petição de recurso a denominação «Herdade do Poço», mas
trata-se de lapso, como se vê pelo processo instrutor.
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Uma, a do acórdão de 1999.11.23 — Reco no44 146, no sentido de
que não há que proceder a qualquer actualização.

Outras, as dos acórdãos 43044 de 1998.11.17, 44144 de 1999.07.08
e 44145 de 1999.11.25, que julgaram aplicável à situação os factores
de actualização das Tabelas do Arrendamento.

Finalmente, a vertida no acórdão do Pleno de 2000.02.18 — Reco

no 43 044, que julgou, do mesmo passo, haver lugar à actualização das
rendas, mas inaplicáveis os factores de actualização previstos nas su-
cessivas portarias.

No meu modo de ver, está correcta a interpretação do Pleno. Na
verdade inexiste norma de remissão expressa para esse regime de ac-
tualização. E, a mais disso, como se diz no discurso fundamentador
do aresto (i) a indemnização tem a natureza de uma indemnização
por lucros cessantes, (ii) o respectivo cálculo haverá de fazer-se num
juízo de prognose póstuma e de verosimilhança ou séria probabilidade
e (iii) o regime das tabelas de rendas máximas não satisfaz de todo
a esse juízo uma vez que, por força da disciplina legal do arrendamento
rural (Lei no76/77 de 29.9 e depois o DL no 385/88 de 25.10), não
se pode dizer com segurança qual teria sido a evolução das rendas,
já que as mesmas poderiam ter sido actualizadas por iniciativa de qual-
quer das partes, de seis em seis anos, por iniciativa apenas do arrendatário
ao fim de um ano de contrato e reduzidas ou revistas em casos ex-
cepcionais (arts.9o no.5,11o,12o e 14o da Lei no76/77).

A ser correcto, como penso, este entendimento, a determinação do
valor da indemnização, haverá de fazer-se no processo administrativo
especial previsto nos arts. 5o e 9o do DL no 199/88 de 31.5 através
das indagações que se mostrarem necessárias e com todos os meios
de prova legalmente admissíveis.

1.3.
A terceira questão — a de saber se no cálculo da indemnização a

pagar deve intervir o factor de actualização previsto no art. 22o do Código
das Expropriações de 1991 — essa mereceu decisão unânime, em todos
os acórdãos citados que, com fundamento em que (i) a Lei no 80/77,
nos artigos 13o e segs. fixa um regime específico e exaustivo e, portanto
(ii) por inexistir incompletude de regulamentação lacuna a carecer de
integração pela norma do art. 22o do C. Expropriações, julgaram não
haver lugar à intervenção desse factor.

Não se vê razão para divergir desta jurisprudência.
2.
Pelo exposto:
- concederia provimento ao recurso, apenas pela procedência do ale-

gado vício de violação da lei, por erro neo pressupostos, em relação
ao entendimento da autoridade recorrida de que as rendas a que alude
o no4 do art. 14o do DL no 199/88, para efeitos do cálculo da in-
demnização aí prevista, não são susceptíveis de qualquer actualização.

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:
a) Em 23/10/75, a recorrente era proprietária dos seguintes prédios

rústicos:
- HERDADE DO ZAMBUJEIRO, art. 5, Secção B com área de

80,7250 ha sito na freguesia de Santa Justa, concelho de Arraiolos;
- HERDADE DO PAÇO, art. 54, Secção R com área de 148,3750

ha, freguesia do Vimeiro, concelho de Arraiolos; (2)
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- HERDADE DA TROMBEIRA, art. 1 Secção T com área de 94,5250
ha da freguesia do Vimeiro, concelho de Arraiolos;

- HERDADE DA FERRAGELA art.3, Secção C com área de 164,3500
ha da freguesia de Sta Justa, concelho de Arraiolos.

b) Estes prédios foram expropriados e ocupados em 23 /10/75 no
âmbito da aplicação das Leis da Reforma Agrária.

c) Os mesmos prédios foram devolvidos à recorrente em 13-7-89;
d) Na data da ocupação os prédios estavam arrendados a FRAN-

CISCO CAEIRO SOFIO, pela renda anual de Esc.: 152.500$00;
e) Na Direcção Regional de Agricultura do Alentejo foi organizado

processo para indemnização definitiva da recorrente, em cumprimento
do disposto art. 15.o, n.o1, da Lei n.o 80/77.

f) Neste processo de indemnização foi elaborada a informação n.o
87/97 A.J.-G.J., cujo teor se dá como reproduzido, em que se refere
o seguinte:

Assunto: INDEMNIZAÇÕES DEFINITIVAS (EM CUMPRI-
MENTO DO DISPOSTO NO ARTo15,No1 DA LEI 80/77) — DO-
MINGAS MARIANA CAEIRO GARCIA DA COSTA ALVES DA
SILVA

Informação no87/97-AJ - G.J.
Processo de Indemnização no 06863
Processo do I.G.E.F. No 60465
Processo de Reserva no ARL-863
A análise jurídica do processo de indemnização definitiva da epi-

grafada, incidente sobre os elementos colhidos em sede de análise
técnica materializada nas fichas anexas, fez constatar o seguinte.

1. O epigrafado é titular de direitos indemnizatórios decorrentes
da ocupação dos prédios rústicos constantes do conjunto das fichas
A, aqui ora reproduzidas, por ser proprietário dos mesmos à data
da referida ocupação. Sabendo que tal património se encontrava ar-
rendado a Francisco Caeiro Sofio, deverá a instrução do presente
processo ser articulada com a dos processos dos rendeiros.

2. O apuramento da ”matéria indemnizável” deve basear-se nos
elementos constantes das fichas anexas A a J.

3. Os direitos acima referidos encontram-se previstos nos artigos
3o-1 ”c”, e 14o-1 do Dec-Lei 199/88 de 31/05 na redacção actual (con-
ferida pelos Decs-Leis 199/91 de 29/05 e 35/95 de 14/02), em con-
jugação com o disposto nos seus arts 3o-1 ”b”, 5o-1 e 4 e 14o-4, por-
quanto se está perante um caso de privação temporária de uso e
fruição associado à caducidade de arrendamento, devendo ainda ser
observadas as normas processuais e técnicas da Portaria no 197-A/95
de 17/03.

4. Propõe-se, destarte, nos termos e tomando como base tudo quan-
to se disse, que seja o epigrafado regularmente notificado da proposta
de decisão que, segundo o relatório informático anexo, e que dela
faz parte integrante, se materializa no montante de 3.015.897$00, a
que serão deduzidas as dívidas contraídas até à data da ocupação,
caso não sejam juntas ao processo, quitações comprovativas do pa-
gamento das mesmas.

g) Este despacho foi notificado à recorrente através de carta com
aviso de recepção recebida por esta em 16-5-97;

h) Na sequência desta notificação a recorrente apresentou àquela Di-
recção Regional de Agricultura do Alentejo o documento que consta
de fls. 31 do processo instrutor, cujo teor se dá como reproduzido, em
que refere o seguinte:
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Envio inclusa a minha ficha de identificação preenchida. É difícil
perceber como conciliar a Lei que nos diz ”tudo se passa como se
as propriedades não tivessem sido expropriadas” e o facto da renda
que o Estado recebeu do meu rendimento, não me ser integralmente
restituída. Não pretendia uma actualização, pois sei que não são feitas,
mas tão somente a restituição de um dinheiro que o Estado recebeu
por mim. Percebe-se porém que além de outros prejuízos são
899.853$00 de que o Estado se apropria e me deviam ser entregues.

Não me parece ser justo nem moral, mas como contra a força
não há resistência, sou obrigada a vir dizer-lhe que aceito a indem-
nização proposta.

Apresento a V.Exa os meus cumprimentos e subscrevo-me aten-
ciosamente

(Domingas Mariana Caeiro da Costa Alves da Silva)
i) Em 7-6-97, na Divisão de Gestão e Estruturação Fundiária da

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, foi elaborada a informação
no 252/97-G.J.-A.J., cujo teor se dá como reproduzido, nos seguintes
termos:

ASSUNTO: FIXAÇÃO DO VALOR DA INDEMNIZAÇÃO DE-
FINITIVA (EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15o,
No1 DA LEI No 80/77).

INFORMAÇÃO N.o: 252/97 G.J.-A.J.
Processo n.o: 06863
PROCESSO IGEF N9 60465 — PROCESSO DE RESERVA No

ARL 863
TITULAR: DOMINGAS MARIANA CAEIRO GARCIA DA

COSTA ALVES DA SILVA
1. Nos termos do art. 8.o, no 3, do Dec. Lei no 199/88, de 31/05,

com a nova redacção do Dec. Lei no 199/91, de 29/05, do Dec. Lei
no 38/95, de 14/02 e de acordo com o disposto no art. 8o, no1 da
Portaria no 197 A/95, de 17/3, foi o titular do processo em epígrafe
notificado da proposta de decisão contida na informação no 87/97
A.J-G.J., do GID de ÉVORA, para que dela reclamasse, no prazo
de 20 dias.

2. O indemnizando em causa declarou à Direcção Regional por
carta de 27/06/97, concordar com a proposta de decisão que lhe foi
enviada a coberto do nosso ofício no 011285 de 15/06/97, conforme
documentos juntos ao processo.

3. Valores a deduzir:
- Indemnização provisória a deduzir ao valor total apurado, pro-

cessado informaticamente pela Junta de Crédito Público, de todos
os pagamentos efectuados pelo Estado ao titular do processo, no
âmbito da Reforma Agrária, no valor de Esc.: 4.473.858$00.

4. Assim, o valor total da indemnização definitiva é de Esc.:
3.015.897$00 acrescentando juros nos termos do Dec. Lei no 213/79,
de 14/07.

Nestes termos, deve o processo subir a despacho definitivo de Suas
Excelências o Ministro das Finanças e o Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

À consideração superior
ÉVORA, 7 de Junho de 1997
j) Sobre esta informação, na sua primeira folha, foi proferido, em

16-10-97, despacho pelo Senhor Secretário de Estado de Agricultura
e Desenvolvimento Rural nos seguintes termos:

Concordo.
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Remeta-se, para despacho, a S.Exa o Secretário de Estado do Te-
souro e das Finanças

16/10/97
(Assinatura)
Capoulas Santos
S.E.A.D.R.
k) Em 10-12-97, o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças

proferiu, na mesma folha, o despacho n.o 1915/SETF, nas seguintes
termos:

Concordo.
10-12-97
Assinatura
F. Teixeira dos Santos.
l) Em 29-10-99, a recorrente requereu à Senhora Chefe de Divisão

de Gestão e Estruturação Fundiária de Évora que a notificasse, na pessoa
do seu advogado, dos despachos relativos à indemnização que lhe foi
atribuída;

m) No mesmo dia foi efectuada a notificação, nos termos que constam
do processo instrutor.

n) A recorrente recebeu do Estado, como indemnização provisória,
derivada da expropriação e ocupação referidas, a quantia de
4.473.858$00;

o) Em 23-1-1985 foi depositada à ordem do IGEF a quantia de
200.000$00, referente ao corte de 400 azinheiras num prédio rústico
denominado Paço do Maluco, do qual eram rendeiros os Herdeiros
de Francisco Caeiro Sofio.

p) A recorrente não formulou no processo de indemnização qualquer
pedido de que lhe fosse paga a quantia de 200.000$00, derivada de
corte de azinheiras;

3 — A primeira questão que é objecto do recurso é a de saber
se o montante da indemnização a calcular nos termos do no 4 do
art. 14o Decreto-Lei n.o 199/88 de 31 de Maio tem de coincidir, ne-
cessariamente, com o valor da renda do prédio à data da expropriação
ou nacionalização multiplicado pelo módulo de tempo em que o pro-
prietário esteve privado do prédio arrendado.

O art. 14.o do Decreto-Lei n.o 199/88, na redacção introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 38/95, de 14 de Fevereiro, estabelece o seguinte:

1 — Os proprietários ou titulares de outros direitos reais de gozo sobre
bens nacionalizados ou expropriados a quem tenham sido devolvidos
esses bens em data posterior à da ocupação, nacionalização ou expro-
priação terão direito a uma indemnização pela privação temporária de
uso e fruição dos bens devolvidos.

2 — O período de privação referido no número anterior conta-se desde
o momento da ocupação desses bens até ao regresso à posse dos mesmos
bens pelos seus titulares, independentemente da existência de acto ad-
ministrativo com esse objectivo.

3 — A indemnização prevista no n.o1 será calculada multiplicando
os anos de privação pelo valor por hectare ou por cabeça de animal,
nos termos estabelecidos no artigo 5.o

4 — No caso de prédio arrendado, a indemnização prevista no n.o1
será atribuída ao arrendatário cuja posição jurídica haja sido interrom-
pida em consequência da nacionalização, cabendo ao titular de direito
real que dispunha de uso e fruição do prédio uma indemnização pelo
não recebimento das devidas pelo arrendamento.
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No acto recorrido entendeu-se que o valor da indemnização, a
que se refere este n.o4, é calculado com base no montante das rendas
em vigor no momento da expropriação, sem atender a actualizações,
multiplicando-o pelo número de anos em que a recorrente foi privada
do prédio.

A recorrente pretende que tal valor seja actualizado em função
das portarias sobre valor de rendas de arrendamento rural que vi-
goraram enquanto esteve privada do prédio.

Posteriormente ao Decreto-Lei n.o 199/88, a Portaria n.o 197-A/95,
de 17 de Março, estabeleceu que o valor definitivo da indemnização
pela privação temporária do uso e fruição do património fundiário
expropriado, nacionalizado ou meramente ocupado e posteriormente
devolvido, será calculado com base nos rendimentos líquidos médios,
já actualizados, constantes dos quadros anexos n.os 4, 5 e 6, mul-
tiplicados pelo número de anos em que se verificou a privação efectiva
dos bens, contados desde a data da ocupação até à sua posterior
posse ou detenção pelos ex-titulares (n.o1 do art. 2o) e que, nos casos
de prédios ou partes de prédios não explorados directamente pelos
respectivos proprietários ou usufrutuários e em que os direitos de
exploração não foram restabelecidos, a indemnização a que se refere
o n.o 1 correspondente ao valor das vendas não recebidas desde a
data da ocupação até ao regresso daqueles bens à posse dos seus
titulares (n.o 4 do mesmo artigo).

Não se indicam, porém, quais são as «rendas devidas pelo arren-
damento», a que se refere o n.o4 daquele art. 14o.

Como bem refere o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto, o
preâmbulo do Decreto-Lei n.o 199/88 aponta no sentido de existir
uma vontade de indemnizar com justiça, pelo valor real dos bens
e pelo rendimento previsível.

Na verdade, refere-se aí que
- «exigências elementares do princípio do Estado de direito impunham

e impõem que qualquer particular que seja alvo de tais medidas receba
uma pronta e justa indemnização»

- que «ao definir os critérios de avaliação dos bens e direitos na-
cionalizados ou expropriados, propõe-se o Governo assegurar a obser-
vância do princípio, fundamental do nosso sistema jurídico, de que a
indemnização deve ser fixada na base do valor real ou corrente dos
bens, de modo a assegurar uma justa compensação» e

- que «a solução adoptada para indemnizar a posição do arrendatário
cujo contrato caduca por força da nacionalização ou expropriação as-
senta na aplicação dos mesmos princípios que regulam a indemnização
do proprietário: a capitalização de um rendimento previsível e presumível.

Assim, é clara a intenção legislativa de que a indemnização devida
aos titulares dos prédios rústicos arrendados seja calculada em função
do valor das rendas que eles teriam recebido se não tivesse ocorrido
o facto que os privou daqueles, que é a forma adequada de obter
a desejada justa indemnização.

Por isso, é de concluir que a indemnização justa não pode ser,
necessariamente, assegurada com a fórmula adoptada no acto im-
pugnado, baseada no valor das rendas que vigoram à data em que
a recorrente ficou privada dos prédios, multiplicado pelo número de
anos em que se manteve a privação, só podendo sê-lo através de
uma forma de cálculo que atenda à possibilidade de evolução das
rendas que poderia ter lugar durante o período de privação dos
prédios.



(3) Decidiram neste sentido os seguintes acórdãos:
— de 17-11-1998, proferido no recurso n.o 43 044;
— de 8-7-1999, proferido no recurso n.o 44 144;
— de 25-11-1999, proferido no recurso n.o 44 145;
— de 5-6-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 44 146;
— de 3-10-2000, proferido no recurso n.o 45 608;
— de 18-2-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 43 044;
— de 5-6-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 44 144;
— de 5-6-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 44 146;
— de 16-1-2001, do Pleno, proferido no recurso n.o 44 145;
— de 21-2-2001, proferido no recurso n.o 45 734;
— de 13-3-2001, proferido no recurso n.o 46 298.
No entanto, em sentido contrário, foi proferido o acórdão de 23-11-1989, no recurso

n.o 44 146.
(4) Neste sentido, tem vindo a decidir, uniformemente, o Pleno da Secção do Contencioso

Administrativo, como pode ver-se pelos seguintes acórdãos:
— de 18-2-2000, proferido no recurso n.o 43 044;
— de 5-6-2000, proferido no recurso n.o 44 144;
— de 5-6-2000, proferido no recurso n.o 44 146;
— de 16-1-2001, proferido no recurso n.o 44 145.
(5) Neste sentido, podem ver-se os citados acórdãos do Pleno de 5-6-2000, proferido

no recurso n.o 44 146, e de 16-1-2001, proferido no recurso n.o 44 145.
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Neste sentido, vem sendo a jurisprudência largamente dominante
deste Supremo Tribunal Administrativo.(3)

Assim, o acto impugnado enferma de vício de violação de lei, ao
interpretar o n.o 4 de art. 14.o do Decreto-Lei n.o 199/88 no sentido
de ele impor que a indemnização seja calculada com base no valor
das rendas que vigoram à data em que a recorrente ficou privada
dos prédios, multiplicado pelo número de anos em que se manteve
a privação.

4 — A recorrente pretende, porém, que a indemnização seja cal-
culada com base na aplicação automática das tabelas de actualização
publicadas em várias portarias, publicadas de dois em dois anos, ao
abrigo do art. 10.o da Lei n.o 76/77, de 29 de Setembro.

Porém, estas portarias prevêem rendas máximas admissíveis e a
legislação aplicável que vigorou durante a maior parte do período
de privação dos prédios não permitia, de forma inevitável, alteração
de rendas para os valores máximos admissíveis, pois, de harmonia
com o disposto nos arts. 9.o e 11.o da Lei n.o 76/77, era possível
a actualização na vigência do contrato de arrendamento, mas o ar-
rendatário podia opor-se à actualização, para além de a renda poder
ser, excepcionalmente, reduzida (art. 12.o daquela Lei) e revista, para
mais ou para menos (art. 14.o da mesma).

Por isso, não há suporte legal para entender que as rendas não
recebidas que se pretendem compensar com a indemnização prevista
no n.o 4 do art. 14.o do Decreto-Lei n.o 199/88, coincidissem com
os máximos admissíveis, à face das tabelas referidas.(4)

Nestas condições, como sustenta o Excelentíssimo Procurador-Ge-
ral Adjunto, a determinação do valor da indemnização deverá fazer-se
através do processo administrativo especial previsto nos arts. 8.o e
9.o do Decreto-Lei n.o 199/98, de 31 de Maio, com base na evolução
das rendas que for de presumir que deveria ter ocorrido durante
o período de tempo em que decorreu a privação dos prédios.(5)

5 — Sustenta também a recorrente que no cálculo da indemnização
deve intervir o factor de actualização previsto no art. 22.o do Código
das Expropriações aprovado pelo Decreto-Lei n.o 438/91, de 13 de
Novembro.

Como refere o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto, a juris-
prudência deste Supremo Tribunal Administrativo, designadamente

(6) Neste sentido, pode ver-se o citado acórdão do Pleno de 5-6-2000, proferido no
recurso n.o 44 146.
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a citada em notas anteriores, é unânime na rejeição desta possibilidade,
por a Lei n.o 80/77, de 26 de Outubro, que aprovou as indemnizações
aos ex-titulares de direitos sobre bens nacionalizados ou expropriados,
prever, nos seus arts. 13.o e seguintes, um regime especial e exaustivo,
sem lacunas de regulamentação, o que obsta que se possa fazer apelo
a legislação de aplicação subsidiária.

Assim, na linha desta jurisprudência, decide-se pela impossibilidade
de tal actualização.

6 — Suscita a recorrente as questões de violação pelos despachos
impugnados (que integram o despacho conjunto) dos princípios da
justiça, da igualdade e proporcionalidade e que o cálculo da indem-
nização, ao não proceder à fixação dos valores das rendas pelas tabelas
do arrendamento, nem à sua actualização, é incompatível com o prin-
cípio da justa indemnização, consignada no art. art. 62.o, n.o 1, da
C.R.P.

Como se referiu, o acto recorrido é ilegal, ao entender que a in-
demnização tem de ser calculada com base na renda em vigor no
momento em que a recorrente ficou privada dos prédios, multiplicada
pelo número de anos em que vigorou a privação.

Por outro lado, como também se disse, o regime legal aplicável
não impede que se encontre o valor das rendas não recebidas, através
do procedimento previsto nos arts. 8.o e 9.o.

Por isso, a não aplicação das tabelas referidas não é incompatível
com a atribuição de uma justa indemnização.

De qualquer forma, aquela norma constitucional nem é aplicável,
nesta matéria, por a indemnização por expropriação no âmbito da
reforma agrária estar prevista no art. 97.o (actualmente, no art. 94.o)
da C.R.P., em termos que não impõem uma reconstituição integral
da situação que existiria se não tivesse ocorrido a ocupação e ex-
propriação, mas uma indemnização que cumpra as exigências mínimas
de justiça ínsitas na ideia de Estado de Direito e não conduzam ao
estabelecimento de montantes irrisórios.(6)

No que concerne à alegada violação pelo acto impugnado dos prin-
cípios da princípios da justiça, da igualdade e proporcionalidade, a
recorrente não explica em que é que ela se consubstancia, sendo
cento que, estando-se no âmbito de aplicação de poderes vinculados,
em que não há aplicação de qualquer margem de subjectividade dos
autores do acto impugnado, não se estará no campo de aplicabilidade
daqueles princípios.

Por isso, não pode entender que o acto impugnado enferme destes
vícios.

7 — Defende ainda a recorrente a inconstitucionalidade do Des-
pacho Orientador de 24-10-96, que afirma ter dado causa ao acto
impugnado.

No entanto, como se vê pela matéria de facto fixada, não há qualquer
sinal de que esse despacho tenha servido de suporte ao acto
impugnado.

Por isso, a questão colocada é uma questão de inconstitucionalidade
abstracta cuja apreciação está fora dos poderes de cognição do Su-
premo Tribunal Administrativo (art. 281.o da C.R.P.).

Assim, não se toma conhecimento dessa questão.
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8 — A recorrente pretende também que a indemnização inclua a
quantidade de 200.000$00, derivada de corte de azinheiras.

Porém, como se vê pelos documentos juntos pela recorrente, que
constam de fls. 23 e 24, essas azinheiras foram cortadas num prédio
rústico denominado «Paço do Maluco» e esta denominação não cor-
responde a qualquer dos prédios a que se refere o acto impugnado
e o facto de dele serem arrendatários herdeiros de Francisco Caeiro
Sofio não basta para identificar aquele prédio como sendo um daqueles
que a recorrente refere.

Por isso, não se pode considerar demonstrada qualquer ligação
daquelas azinheiras com o acto impugnado.

Por outro lado, como se refere no probatório e se confirma pelo
processo instrutor, a recorrente não formulou nele qualquer pedido
de que lhe fosse paga a quantia referida, nem há suporte legal para
incluir uma hipotética indemnização que fosse devida pelo corte de
azinheiras naquela a que se reporta o acto impugnado, que é a prevista
no n.o 4 do art. 14.o do Decreto-Lei n.o 199/88, que só abrange «in-
demnização pelo não recebimento das rendas devidas pelo arren-
damento».

Assim, o acto impugnado não enferma de vícios, por não incluir
indemnização pelo corte daquelas azinheiras.

Termos em que acordam em anular o impugnado despacho conjunto
do Senhor Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento
Rural e do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, as-
sinado pelo primeiro em 16-10-97 e pelo segundo em 10-12-97, por
vício de violação de lei, por erro nos pressupostos de direito, por
interpretar o n.o4 do art. 14.o do Decreto-Lei n.o199/88 no sentido
de ala impor que a indemnização seja calculada com base no valor
das rendas que vigoravam à data em que a recorrente ficou privada
dos prédios, multiplicado pelo número de anos em que se manteve
a privação.

Nos termos referidos, concede-se provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Jorge de Sousa (Relator) — Isabel
Jovita — Simões de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Âmbito do recurso contencioso. Delimitação pelo objecto do
recurso hierárquico. Notação de funcionários. Eleição da
comissão paritária. Cumulação ilegal de impugnação de
actos. Recusa de apreciação de pareceres.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O objecto do recurso contencioso de acto que decide
recurso hierárquico de tipo reexame em que há conhe-
cimento do mérito não é delimitado pelo âmbito deste
recurso.
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2 — O procedimento de eleição da comissão paritária previsto
no artigo 26.o do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de
1 de Junho, constitui um procedimento eleitoral cujos
actos podem ser impugnados contenciosamente por forma
autónoma, termos previstos no artigo 59.o da L.P.T.A.,
seguindo uma tramitação própria, distinta da do recurso
contencioso de actos administrativos (artigo 60.o do mes-
mo diploma).

3 — Por isso, é ilegal a cumulação da impugnação de actos
relativos àquele processo eleitoral com a impugnação do
acto que decidiu o recurso hierárquico [art. 38.o, n.o 3,
alínea b), da L.P.T.A.].

4 — A junção de pareceres aos procedimentos administrativos
é genericamente permitida pelo artigo 88.o, n.o 2, do
C.P.A., durante a instrução.

5 — À face do artigo 34.o n.o 1, do Decreto Regulamentar
n.o 44-B/84, a recusa de ponderação dos pareceres juntos
pelo recorrente, para além do prazo de requerimento da
intervenção da comissão partidária, só pode ter como
fundamento admissível a sua inadequação para escla-
recimento dos factos que a comissão paritária apreciar.

Recurso n.o 45 610, em que são recorrente Jorge da Silva Ribeiro
e recorrido o Subsecretário de Estado da Justiça. Relator, o Ex.mo

Cons.o Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — JORGE DA SILVA RIBEIRO interpôs no Tribunal Central
Administrativo recurso contencioso de anulação do Senhor Secretário
de Estado da Justiça de 24-9-91, que manteve, em recurso hierárquico,
o despacho do Senhor Director do Gabinete de Planeamento e de
Coordenação do Combate à Droga.

O Tribunal central Administrativo negou provimento ao recurso,
por acórdão de 20-5-99.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso jurisdi-
cional para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando ale-
gações com as seguintes conclusões:

1 — No douto acórdão recorrido recusou-se o Tribunal a conhecer
do vício alegado pelo Recorrente na alínea a) das suas conclusões, com
fundamento no facto do mesmo não ter sido arguido em sede do recurso
hierárquico necessário que precedeu o presente recurso contencioso.

2 — Ao decidir como decidiu, violou o douto Tribunal o disposto
no artigo 179.o do CPA e, ainda, nos artigos 268.o, n.o 4, 20.o, n.os

1 e 4, e 18.o da CRP, pois que o facto de determinados vícios não
terem sido alegados em sede de recurso hierárquico necessário, não pre-
clude a sua invocação em recurso contencioso.

3 — Pelo que deve o tribunal ad quem conhecer de tal vício, julgando
que o acto recorrido violou o disposto no artigo 26.o, n.o 1, alínea a),
do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1 de Junho, estando ainda
o acto do Sr. Director Geral e o recorrido que nele se louvou feridos
de incompetência.

4 — Ao julgar que a Comissão Paritária, ao indeferir liminarmente
a entrega, pelo Recorrente, de dois pareceres em suporte das alegações
feitas ao requerer a submissão do processo à Comissão Paritária, pre-



7322

viamente à pronúncia desta, com fundamento em extemporaneidade,
não violara a lei, violou o douto acórdão recorrido o artigo 33.o, n.os 1
e 2, do Decreto Regulamentar n.o 44-B/84, de 1 de Junho, e o direito
de instrução da petição, constante dos artigos 163.o, n.o 4 e 169.o, n.o 1,
do CPA.

5 — Sendo que, para além de violados os preceitos em causa, violou
o douto acórdão recorrido os princípios da justiça, da imparcialidade
e da proporcionalidade, constantes dos artigos 5.o e 6.o do CPA.

6 — Os quais foram invocados pelo recorrente, na sua petição, sendo
também ali articulados os factos em que tal violação se concretizava.

7 — Ao decidir poder o Director Geral do GPCCD decidir, a final,
o procedimento de classificação de serviço relativamente ao ano de 1994,
no qual intervirá como notador único, violou o douto acórdão o ar-
tigo 44.o, n.o 1, alínea g) do CPA que, ao proibir a intervenção em
«recurso» de decisão por si proferida, não abrange tão-só os casos de
recurso em sentido próprio, como o de decisão, a final, de procedimento
inicial pelo decisor, em determinado sentido.

8 — Ao não julgar que o acto do Sr. Director Geral do GPCCD
não se enquadra no tipo legal da fundamentação e que tal fundamentação
não era admitida, violou o acórdão em causa o disposto no artigo 38.o,
n.o 1 do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1 de Junho, e os princípios
do contraditório e da confidencialidade, este expresso no disposto no
artigo 28.o, n.o 1, do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1 de Junho.

9 — Ao julgar realizada a audiência prévia, com fundamento no cons-
tante de folhas 64 e 65, incorreu o Douto Tribunal em erro de facto,
porquanto tal documento se reporta ao procedimento de classificação
de serviço do ano de 1996, e não ao de 1994, em causa nos presentes
autos.

10 — Pelo que deve o Tribunal ad quem conhecer do vício de violação
de audiência prévia, previsto no artigo 100.o e seguintes do CPA, por,
em sede de uma reunião como tal crismada, não se ter dado a conhecer
ao Recorrente o sentido provável da decisão, impedindo-o de sobre a
mesma se pronunciar.

A autoridade recorrida contra-alegou, apresentando as seguintes
conclusões:

I. Contrariamente ao pretendido pelo recorrente nas primeiras três
conclusões da sua alegação, o sentido da decisão recorrida não foi o
de se recusar a conhecer vícios não invocados no recurso hierárquico
mas antes de constatar que a matéria já tinha sido automaticamente
resolvida, se encontrava consolidada na ordem jurídica, não sendo, por
impossibilidade lógico-jurídica, afectada pelo conteúdo do acto que pôs
termo ao recurso hierárquico interposto pelo recorrente.

II. O acórdão recorrido, ao invés do preterido pelo recorrente na con-
clusão 4 das suas alegações, procedeu a uma correcta aplicação do
direito quando decidiu que a comissão paritária não violou o disposto
no n.o 1 do artigo 33.o do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1
de Junho, ao desatender, por extemporaneidade, dois pareceres que o
recorrente pretendeu juntar após ter requerido a intervenção da referida
comissão.

III. O aresto agora contestado decidiu bem e em conformidade com
a lei ao concluir não ter ficado demonstrada a violação dos princípios
da justiça, imparcialidade e proporcionalidade, dado o recorrente não
ter feito a demonstração nem factual nem argumentativa da violação
específica do conteúdo essencial de cada um daqueles princípios, ao
contrário do que pretende nas conclusões 5 e 6 das suas alegações.
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IV. Também é de desatender a conclusão 7 das alegações do recorrente,
uma vez que o acórdão sob recurso andou correctamente ao decidir
que a actuação do Senhor Director Geral se conformou com a previsão
do n.o 3 do artigo 12.o do Decreto Regulamentar n.o44-B/83, de 1 de
Junho, dado que tal preceito não se encontra prejudicado pela alínea
g) do artigo 44.o do Código do Procedimento Administrativo, por terem
âmbitos de aplicação diferentes.

V. O Tribunal «a quo» julgou bem ao não considerar preterido qualquer
pretenso «tipo legal de homologação», admitindo e até aplaudindo a
adição de motivos ao acto administrativo, e concluindo que os princípios
do contraditório e da confidencialidade não tinham sido afectados, ao
contrário do pretendido pelo recorrente na conclusão 8 das suas alegações.

VI. Finalmente, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo quan-
do decidiu que não existiu preterição do trâmite procedimental da au-
diência prévia do interessado, dado que tal formalidade ocorreu efec-
tivamente, com a presença e participação do interessado, que teve opor-
tunidade de se pronunciar sobre a base instrutória relevante para a decisão
final, assim se afastando o concluído pelo recorrente nas suas alegações.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido de ser negado provimento ao recurso, pelas seguintes ra-
zões, em suma:

— relativamente à delimitação do âmbito do recurso, a questão relativa
à composição da mesa de voto das eleições da Comissão Partidária
— questão suscitada na alínea a) das conclusões das alegações no recurso
contencioso (fls. 120) — não poderia nessa sede ser conhecida, não
porque não houvesse sido anteriormente inscrita, no âmbito do recurso
hierárquico, como se decidiu no douto acórdão recorrido (e contra-
riamente à actual jurisprudência maioritária deste Supremo Tribunal
Administrativo), mas porque, reportando-se a procedimento autónomo,
não fora objecto de oportuna impugnação, assim se volvendo em caso
decidido.

— quanto aos demais vícios alegados, será de confirmar o acórdão
recorrido.

2 — O Tribunal Central Administrativo fixou a seguinte matéria
de facto:

— O recorrente, assessor do Quadro do Gabinete de Planeamento
e de Coordenação do Combate a Droga, obteve a classificação de serviço
referente ao ano de 1994, de «Bom», classificação homologada pelo
Sr. Director Geral, por despacho de 13-4-95;

— O recorrente, não concordando com a classificação atribuída, re-
clamou da notação para o Sr. Notador, o Director-Geral do G.P.C.C.D.

— Sobre essa reclamação recaiu o despacho do Sr. Director-Geral
do G.P.C.C.D., de 12-4-95, a fls. 8 do proc. instrutor, aqui dado por
reproduzido, e no qual é indeferida a reclamação.

— Na sequência desse despacho, o recorrente solicitou ao Sr. Director
Geral do G.P.C.C.D. que «o processo de classificação de serviço referente
a 1994 do interessado seja submetido a parecer da comissão paritária,
visto o signatário não se conformar com esse despacho»; em 20-4-95.

— Na sequência do despacho do Sr. Secretário de Estado da Justiça
de 15-10-96, em 15-11-96 foi eleita a Comissão Paritária, conforme
fls. 72 a 75, aqui dada por reproduzidas.

— Em 27-11-96, o recorrente solicitou a junção ao processo de um
aditamento, constituído por dois pareceres (cf. fls. 77 a 83).

— Em 20-1-97, elaborou o relatório junto a fls. 84 a 87, não admitindo
o aditamento, por o considerar fora de prazo e na qual concluiu «não
propor alterações às classificações atribuídas nos referidos itens».



(1) Neste sentido, entre outros, podem ver-se os seguintes acórdãos:
— de 19-5-1994, proferido no recurso n.o 29789, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 31-12-96, página 3908;
— de 19-1-1995, proferindo no recurso n.o 36096, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 18-7-97, página 637;
— de 19-12-1995, do Pleno, proferido no recurso n.o 28774, publicado no Boletim do

Ministério da Justiça n.o 452, página 297, em Cadernos de Justiça Administrativa, n.o 0,
página 25, e no Apêndice ao Diário da República de 30-0-97, página 856;

— de 12-3-1996, proferido no recurso n.o 36163, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 31-8-98, página 1743;

— de 7-5-1996, do Pleno, proferido no recurso n.o 23836, publicado no Apêndice ao
Diário da República de 10-8-98, página 324;

— de 6-3-1997, proferido no recurso n.o 29950, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 1745;

— de 17-6-1997, proferido no recurso n.o 39268, publicado no Apêndice ao Diário da
Republica de 23-3-2001, página 4796;

— de 13-11-1997, proferido no recurso n.o 35340;
— de 19-3-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 28127, publicado no Apêndice ao

Diário da República de 4-5-2001, página 509;
— de 21-3-2001, proferido no recurso n.o 40053.

7324

— Em 20-6-97, o recorrente foi notificado do despacho do Sr. Di-
rector-Geral, junto a fls. 31 a 34, aqui dado por reproduzido.

— Em 4-7-97, o recorrente interpôs do despacho supra-referido recurso
hierárquico para o Sr. Ministro da Justiça. (cf. fls. 35 a 52).

— Em 17-9-97, o Sr. Adjunto do Gabinete do Secretário da Justiça
prestou a informação junta a fls. 54 a 62, aqui dada por reproduzida,
onde «sugere o indeferimento do recurso».

— No canto superior dessa informação a autoridade recorrida, em
24-9-97 exarou o seguinte despacho:

”Concordo.
Indefiro.»
3 — A primeira questão suscitada pelo recorrente é a do conhe-

cimento da questão que colocara na alínea a) das conclusões das
alegações que apresentou ao Tribunal Central Administrativo.

Nessa conclusão, o recorrente referiu que «o acto pelo qual foi
recusada a designação de membros para a mesa de voto das eleições
da Comissão Paritária, violou o disposto no artigo 26.o, n.o1, alínea a)
do Decreto Regular n.o 44-B/83, de 1 de Junho, consubstanciando, ainda,
a imposição de eleição de tal mesa acto eivado de incompetência, por
violação do mesmo inciso».

O Tribunal Central Administrativo entendeu não conhecer desta
questão, por, em suma, o recurso contencioso de acto que decidiu
recurso hierárquico ter o seu âmbito circunscrito ao objecto ou con-
teúdo desse acto e neste recurso hierárquico não ter sido colocada
à autoridade recorrida a questão de modo de constituição da Comissão
Paritária.

Este entendimento não tem vindo a ser aceite pela jurisprudência
recente deste Supremo Tribunal Administrativo, relativamente a re-
cursos hierárquicos de tipo reexame em que há conhecimento do
mérito. (1)

No caso, está-se perante um recurso hierárquico deste tipo, pois
na sua decisão conheceu-se do mérito e o recurso é de tipo reexame,
como resulta do n.o 1 do artigo 174.o do C.P.A., por o acto impugnado
não se inserir na competência exclusiva do Senhor Director-Geral
do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga.

Assim, pelas razões invocadas nos acórdãos citados, que é dispen-
sável reproduzir, é de concluir que o facto de no recurso hierárquico
não ter sido colocada a questão que o recorrente colocou na conclusão
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a) das alegações do recurso interposto para o T.C.A., não é obstáculo
ao conhecimento dessa questão.

4 — A autoridade recorrida e o Excelentíssimo Procurador-Geral
Adjunto sustentam, porém, que o não conhecimento da questão que
é objecto daquela conclusão se justifica por outra razão, que é a
de ela se reportar a um procedimento autónomo e não ter sido im-
pugnada a respectiva decisão, o que conduziu a que sobre ela se
formasse caso decidido.

Com efeito, aquela conclusão a) refere-se à eleição dos represen-
tantes dos notados que devem integrar a comissão paritária a que
se refere o artigo 24.o do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1
de Junho.

O processo desta eleição é regulado pelo artigo 26.o deste diploma,
que estabelece o seguinte:

ARTIGO 26.o

Processo de eleição

1 — Em cada direcção-geral ou outro serviço que funcione directa-
mente na dependência de membro de Governo, ou em unidade des-
concentrada a que seja aplicado o n.o 2 do artigo 24.o, será organizado
o processo de eleição dos representantes dos notados, nos termos do
despacho do respectivo dirigente, que será afixado em local ou locais
a que tenha acesso todos os trabalhadores, do qual deverão constar,
entre outros, os seguintes pontos:

a) Data limite para indicação, pelos trabalhadores notados, dos mem-
bros da mesa ou mesas de voto, referindo expressamente que, na ausência
dessa indicação, os mesmos serão designados pelo dirigente competente
até 48 horas antes da realização do acto eleitoral;

b) Número de elementos da mesa ou mesas de voto, o qual não
deverá ser superior a 5 por cada mesa, incluindo os membros suplentes;

c) Data do acto eleitoral;
d) Período e local do funcionamento das mesas de voto;
e) Data limite da comunicação dos resultados ao dirigente respectivo;
f) Dispensa dos membros das mesas do exercício dos seus deveres

funcionais no dia em que houver lugar a eleições, sendo igualmente
concedidas facilidades aos restantes trabalhadores pelo período estri-
tamente indispensável para o exercício do direito de voto.

2 — A não participação dos trabalhadores na eleição implicará a não
constituição da comissão paritária sem, contudo, obstar ao prossegui-
mento do processo de classificações de serviço, entendendo-se como ir-
relevantes quaisquer pedidos de audição ou de emissão de pareceres
por esse órgão.

3 — A eleição deverá ter lugar no mês de Dezembro de cada ano.

Este procedimento de eleição constitui um procedimento eleitoral
cujos actos podem ser impugnados contenciosamente por forma au-
tónoma, nos termos previstos no artigo 59.o da L.P.T.A., seguindo
uma tramitação própria, distinta da do recurso contencioso de actos
administrativos (artigo 60.o do mesmo diploma).

Por isso, desde logo, é ilegal a cumulação da impugnação de actos
relativos àquele processo eleitoral com a impugnação do acto que
decidiu o recuso hierárquico, pois a sujeição da sua impugnação a
formas de processos distintas é um obstáculo intransponível [art. 38.o,
n.o 3, alínea b), da L.P.T.A.], que justificaria que o pedido de apre-



(2) Nos casos em que há uma cumulação ilegal de pedidos não derivada de incom-
patibilidade substancial, tem vindo a entender-se uniformemente que o processo deverá
prosseguir apenas em relação ao pedido para que a forma processual é adequada ou o
tribunal é competente.

Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo:
— de 11-10-90 (publicado em Apêndice ao Diário da Republica de 22-3-95, página 5700);
— de 22-5-90 (recurso n.o 23442, publicado em Apêndice ao Diário da República de

31-1-95, página 3751);
— de 16-3-93 (recurso n.o 30719, publicado em Apêndice ao Diário da República de

14-8-96, página 1468).
No mesmo sentido, podem ver-se também:
— ALBERTO DOS REIS, Comentário ao Código de Processo Civil, volume II,

páginas 390-391;
— LOPES CARDOSO, Código de Processo Civil Anotado, página 160; e
— ABÍLIO NETO, Código de Processo Civil Anotado, 10.a edição, página 356, citando

CASTRO MENDES e PAULO CUNHA.
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ciação da legalidade do acto fosse considerado sem efeito, como se
infere da solução dada a questão paralela, no n.o 4 do artigo 193.o
do C.P.C. (2)

Assim, devendo considerar-se sem efeito a impugnação relativa-
mente àquele processo eleitoral, justifica-se o seu não conhecimento
pelo Tribunal Central Administrativo.

Por isso, por razões diferentes, é de confirmar a decisão de não
conhecimento da questão a que se reporta aquela alínea a) das ale-
gações para o T.C.A.

5 — Não indicando o recorrente qualquer ordem para conhecimen-
to dos vícios, por força do disposto no artigo 57.o n.o 2 da L.P.T.A.,
deverá começar-se pelos que proporcionam mais estável e eficaz tutela
dos interesses da recorrente.

No caso dos autos, porém, todos os vícios suscitados são atinentes
a violação de regras procedimentais, pelo que uma eventual anulação
do acto impugnado com fundamento em qualquer deles, não é ob-
stáculo a que o acto possa ser novamente praticado, com conteúdo
idêntico, com sanação da deficiência que justificou a anulação.

Por isso, sendo indiferente a ordem de conhecimento dos vícios,
seguir-se-á a adoptada pelo recorrente.

6 — Coloca o recorrente a questão da ilegalidade do indeferimento
da junção de dois pareceres em suporte das alegações que apresentou
ao requerer a submissão do processo à comissão paritária.

O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 33.o,
n.os 1 e 2, do Decreto Regulamentar n.o 44-B/84, de 1 de Junho,
e o direito de instrução da petição, constante dos artigos 163.o, n.o 4
e 169.o, n.o 1, do CPA., além dos princípios da justiça, da impar-
cialidade e da proporcionalidade, ao entender que não foi ilegal aquele
indeferimento.

Os artigos 33.o e 34.o do Decreto Regular n.o 44-B/84, estabelecem
o seguinte:

ARTIGO 33.o

Requerimento de audição da comissão paritária

1 — O notado, após tomar conhecimento da decisão, poderá requerer
ao dirigente com competência para homologar, nos 5 dias úteis sub-
sequentes, que o seu processo seja submetido a parecer da comissão
paritária.

2 — O requerimento deverá ser fundamentado, contendo obrigato-
riamente dos dados concretos que permitam inferir ter havido factores
menos correctamente avaliados.
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3 — A audição da comissão paritário não pode, em caso algum, ser
recusada pelo dirigente referido no n.o 1.

ARTIGO 34.o

Funcionamento

1 — A comissão paritária poderá solicitar aos notadores ou aos no-
tados os elementos que julgar convenientes para o seu melhor escla-
recimento, bem como convidar qualquer deles a expor a sua posição,
por uma única vez, em audição, cuja duração não poderá exceder 30
minutos.

2 — A comissão poderá solicitar a presença de técnicos dos serviços
a que se refere o artigo 42.o, os quais, neste caso, participarão nas reuniões
sem direito de voto.

No caso em apreço, o único fundamento que levou a comissão
paritária a não tomar em consideração os pareceres referidos foi o
facto de eles não terem sido juntos no prazo previsto no n.o 1 do
artigo 33.o do Decreto Regulamentar n.o 44-B/84.

Naquele artigo 33.o estabelece-se um prazo de 5 dias úteis para
o notado requerer a submissão do seu processo a parecer da comissão
paritária, exigindo-se no n.o 2 desse artigo que o requerimento seja
fundamentado, contendo obrigatoriamente dados concretos que per-
mitam inferir ter havido factores menos correctamente avaliados.

Por outro lado, no artigo 34.o, admite-se a possibilidade de a co-
missão paritária solicitar aos notadores e aos notados os elementos
que entenda necessários.

Não se refere, porém, a possibilidade de serem praticados actos
de instrução por iniciativa dos notados, inclusivamente a junção de
pareceres. No entanto, permitindo o n.o 1 deste art.34.o que sejam
realizados actos instrutórios no procedimento, por iniciativa da co-
missão paritária, eles também poderão ser praticados na sequência
de requerimento, pois a existência de um requerimento não pode
ser considerada um obstáculo ao exercício de poderes oficiosos e
o exercício destes, como de todos os que são concedidos à Admi-
nistração, não pode deixar de estar orientado pela finalidade de pros-
secução do interesse público imposta a toda a sua actividade
(arts. 266.o, n.o 1, da C.R.P. e 4.o do C.P.A.).

Por isso, desde logo, à face da lei, designadamente do artigo 34.o,
n.o 1, do Decreto Regulamentar n.o 44-B/84, a recusa de ponderação
dos pareceres juntos pelo recorrente, como a omissão de prática ofi-
ciosa de quaisquer diligências instrutórias, só poderiam ter como fun-
damento admissível a sua inadequação para esclarecimento dos factos
que a comissão paritária deveria apreciar.

Para além disso, esta possibilidade, designadamente no que con-
cerne à junção de pareceres, é genericamente admitida pelo n.o 2
do artigo 88.o do C.P.A., que estabelece que «os interessados podem
juntar documentos e pareceres ou requerer diligências de prova úteis
para o esclarecimento dos factos com interesse para a decisão».

Inserindo-se esta norma na Secção III do Capítulo IV da Parte III
do Código do Procedimento Administrativo, com a epígrafe «Da ins-
trução» e não na Secção I do mesmo Capítulo, com a epígrafe «Do
início», é de concluir que, neste Código, não se restringe a possibilidade
de junção de pareceres ao requerimento que dá início ao procedimento
ou a uma fase do mesmo.
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(3) O recorrente invoca outras normas do C.P.A., os artigos 163.o, n.o 4, e 169.o, n.o 1,
que não têm aplicação à situação em apreço, pois a primeira reporta-se aos efeitos da
reclamação e a segunda aos recursos hierárquicos.
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Assim, sendo o C.P.A. de aplicação subsidiária relativamente a
procedimentos especiais (artigo 2.o, n.o7), será de aplicar este n.o 2
do seu artigo 88.o ao procedimento regulado nos artigos 33.o e 34.o
do Decreto Regulamentar n.o 44-B/84.

Aliás, sendo esta norma do art.88.o, n.o 2, do C.P.A. uma das normas
deste Código que concretiza o direito constitucional dos cidadãos
à participação na formação das decisões administrativas que lhes digam
respeito (artigo 267.o, n.o 5, da C.R.P., na redacção vigente, a que
corresponde o n.o 4 na redacção de 1989), ela sempre seria de aplicar
a toda e qualquer actividade da Administração Pública, por força
do preceituado no n.o 5 do artigo 2.o daquele Código.

Por outro lado, a previsão legal da possibilidade de prática de actos
instrutórios pela comissão paritária tem ínsito o reconhecimento da
compatibilidade dos mesmos com a celeridade pretendida para o pro-
cedimento, pelo que não pode haver fundamento válido para a adop-
ção de um regime especial que afaste a aplicabilidade daquela regra
do artigo 88.o, n.o2, do C.P.A.

A ponderação do disposto neste artigo 88.o do C.P.A., apesar de
o recorrente não o invocar (3), é permitida por se tratar do enqua-
dramento jurídico dos factos alegados pelo recorrente, matéria em
que o Tribunal não está limitado pelo alegado (artigo 664.o C.P.C.).

Assim, é de concluir que o preceituado no artigo 33.o do Decreto
Regulamentar n.o 44-B/84 , quando à indicação de prazo para requerer
a submissão do processo a parecer da comissão paritária, não é obs-
táculo a que o requerente possa, posteriormente, juntar pareceres.

Por isso, não há suporte legal para a decisão da comissão paritária
de recusar apreciar os pareceres referidos com fundamento em ex-
temporaneidade da sua junção.

Este vício procedimental, sendo susceptível de influenciar o parecer
da comissão paritária, projecta-se neste e nos actos posteriores que
o têm com pressuposto, designadamente no despacho do Senhor Di-
rector-Geral do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Com-
bate à Droga de fls. 31-34 e no acto impugnado, de decisão do recurso
hierárquico, interposto daquele despacho.

Por isso, o acto impugnado enferma do vício procedimental, por
violação do preceituado naquele artigo 33.o, n.o 1, do Decreto Re-
gulamentar n.o 44-B/84, interpretado em conjugação com o artigo 88.o,
n.o 2, do C.P.A., que é fundamento da sua anulabilidade (artigo 135.o
do C.P.A.).

7 — Concluindo-se pela existência deste vício, fica prejudicado o
conhecimento dos restantes vícios de forma, como se infere do ar-
tigo 57.o da L.P.T.A., uma vez que o estabelecimento de uma ordem
de conhecimento de vícios tem forçosamente ínsista uma opção le-
gislativa no sentido de que, verificando-se um deles, fica prejudicado
o conhecimento dos restantes.

Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso e
em anular o acto recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Abel
Atanásio — Simões de Oliveira.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Nulidade de sentença. Falta de exame crítico das provas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Há nulidade de sentença, por falta de especificação dos
fundamentos de facto, se nela é totalmente omitido o
exame crítico das provas, exigido pelo n.o 3 do art. 659.o
do C.P.C., e foi produzida prova sobre pontos da matéria
de facto controvertidos.

2 — Declarada a nulidade da sentença, não pode a Secção
do Contencioso Administrativo substituir-se à 1a instân-
cia, por não ser aplicável o preceituado no n.o 1 do art.
715o do C.P.C.

Recurso n.o 46.002; Recorrente: BARRAMARES-Construções, lda.;
Recorrida: Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis; Rela-
tor: Ex.mo Cons.o Dr. JORGE DE SOUSA.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — BARRAMARES — CONSTRUÇÕES, LDA, interpôs no Tri-
bunal Administrativo de Círculo de Coimbra recurso contencioso de
anulação de uma deliberação da Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis que lhe indeferiu uma pretensão de edificar um prédio num
terreno seu, naquela cidade.

A recorrente invocou vícios de forma, por falta de fundamentação,
e de violação de lei.

Na sequência de uma sentença daquele Tribunal Administrativo
de Círculo, que anulou o acto impugnado por vício de forma, a re-
corrente e a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis recorreram
para este Supremo Tribunal Administrativo que, por acórdão de
2-3-99, entendeu

- alterar a matéria de facto fixada;
- não existir o vício de forma;
- considerar prejudicado o recurso jurisdicional interposto pela

BARRAMARES;
- ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo de Círculo

de Coimbra a fim de serem decididas as questões relativas ao vício
de violação de lei.

A recorrente pediu a aclaração deste acórdão, que foi indeferida.
Este acórdão transitou em julgado.
Baixando o processo ao Tribunal Administrativo de Círculo de

Coimbra, sem que fosse efectuada qualquer diligência ou produzida
qualquer prova, foi proferida nova sentença em que se entendeu não
enfermar o acto impugnado do vício de violação de lei que a recorrente
lhe imputou.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso para este
Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as
seguintes conclusões:

«1 - A recorrente alegou, na sua petição de recurso, factos sus-
ceptíveis de infirmar os pressupostos de facto que fundamentaram
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a decisão administrativa recorrida, não isto e a prova produzida, a
sentença recorrida deu por assentes os factos constantes das sobreditas
informações.

2 - Sem prejuízo do que infra alegaremos, entendemos que, o mí-
nimo, existe controvérsia relativamente à matéria de facto, pelo que
deveria o Meritíssimo Juiz a quo ter elaborado despacho saneador
especificando os factos assentes e questionando os pontos de facto
controvertidos, com vista à produção de prova, nos termos do disposto
no Art. 845.o do Código Administrativo.

3 - No julgamento do vício de violação de lei sempre haveriam,
necessariamente, de ser apreciados os factos susceptíveis de infirmar
a fundamentação de facto da decisão administrativa.

4 - Verifica-se, assim, existir nulidade processual, que expressamente
se invoca, porquanto a omissão do acto em causa (fixação da matéria
assente e elaboração de questionário) influiu no exame e decisão
da causa.

5 - Nesta conformidade, nos termos do Art. 201.o do CPC, aplicável
ex vi do Art. 1.o da LPTA, deverão anular-se os termos subsequentes
que o acto omitido dependam absolutamente, mormente a sentença
recorrida.

6 - Uma vez que os factos alegados pela recorrente não foram
objecto de qualquer apreciação, mas antes, pura e simplesmente, ig-
norados, a sentença recorrida violou o estatuído no Art. 659.o do
Código Civil que lhe impunha o exame crítico das provas de que
lhe competia conhecer.

7 - Na verdade, é fundamental, para aquilatar da bondade do juízo
efectuado pela Câmara Municipal, mormente no sentido de que o
edifício tinha uma cércea superior à predominante na zona, a apre-
ciação dos factos que indicavam o carácter manifestamente inestético
do edifício.

8 - Assim, porque não conheceu da questão relativa aos pressupostos
da decisão administrativa, a doutra sentença é nula, por afronta ao
disposto no Art. 668.o, n.o 1 al. d) do Código de Processo Civil, aplicável
ex vi do Art. 1.o da LPTA.

9 - No entanto, salvo o devido respeito por melhor opinião, en-
tendemos que a matéria de facto alegada pela recorrente deveria
considerar-se provada na medida em que os documentos apresentados,
mormente as fotografias, não foram objecto de impugnação por banda
da autoridade recorrida.

10 - E, assim, a sentença recorrida erra ainda de facto, porquanto
a cércea dominante deverá ser a correspondente à medida das duas
construções existentes na zona, que é de 3 pisos.

11 - Ora, considerando que a edificação que se pretendeu ver in-
formada favoravelmente tem rés-do-chão e dois pisos (com mais um
recuado que, porém, nos termos do RGEU e do PDM em vigor
em Oliveira de Azeméis, não deverá ser contado como um piso) im-
põe-se concluir que a edificação de que tratamos não viola, de modo
algum, a cércea dominante.

12 - Aliás, em nenhuma das informações anexas ao processo ad-
ministrativo se refere a conformidade da cércea da edificação pre-
tendida com o Plano Director Municipal vigente.

13 - Diga-se, ainda e finalmente, que nenhuma das normas jurídicas
referidas pela autoridade recorrida é colocada em crise pela edificação
que a recorrente pretende erigir.

14 - Efectivamente, a regra dos 45o, prevista no Art. 59.o do RGEU,
só se aplica a edificações fronteiras e, como se pode constatar pelas
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plantas juntas e pelas fotografias, não existem, em frente da construção
que se pretende ver informada prévia e favoravelmente.

15 - Quanto ao estacionamentos públicos, os seu número deve ser
calculado em função do número de fogos, pelo que, bem feitas as
contas, o Art. 57.o do PDM encontra-se integralmente cumprido.

Não foram apresentadas contra-alegações.»
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto perecer

no sentido do não provimento do recurso, nos seguintes termos:
«Tal decisão foi proferida na sequência do acórdão deste Tribunal

de 2.3.99, a fls. 140 e ss., que delimitou, de uma forma muito clara,
o âmbito da questão a decidir, ao mesmo tempo que procedeu, em
termos definitivos, à interpretação do acto recorrido, e assentou a
matéria de facto pertinente.

Tratou-se de pressupostos que foi imprescindível fixar, para permitir
a abordagem posterior aos recursos jurisdicionais interpostos. Qual-
quer discordância teria necessariamente que ser colocada na sequência
daquele aresto, desde que fosse legalmente admissível, já se vê. Jus-
tamente por ter entendido que era assim é que a recorrente apresentou
o requerimento de fls. 152, que viria a ser indeferido. A partir desse
momento a sorte da contenda estava definida, tais eram os contornos
fixados à futura sentença: estava interpretado o acto, definida a ma-
téria de facto, identificado o vício a conhecer.

Tudo quanto se alegue agora a esse propósito é irrelevante.
Improcedem, assim, necessariamente, as nulidades imputadas à

sentença.
O vício de violação de lei invocado teria também de ser julgado

insubsistente.
Estando assente que o pedido apresentado pela recorrente foi in-

deferido com fundamento na alínea d) do n.o 1 do art.o 63 do DL
445/91, de 15.10, « Ser a obra susceptível de manifestamente afectar
a estética das povoações, a sua adequada inserção no ambiente urbano
ou a beleza das paisagens, designadamente em resultado da descon-
formidade com as cérceas dominantes ...», que «a cércea predominante
no arruamento é de cave, r/c e andar», e que a recorrente pretendia
«edificar um prédio de habitação ... com rés-do-chão e três pisos
... », torna-se patente que o pedido de viabilidade contendia fron-
talmente com o preceito invocado. A desconformidade com as cérceas
dominantes é, vinculadamente, motivo de indeferimento do pedido
de viabilidade de licenciamento construtivo.

Contrariamente ao alegado pela recorrente, esta em momento al-
gum demonstrou que a cércea dominante no arruamento onde pre-
tendia levantar o edifício fosse diferente daquela que se considerou
provada. Na verdade, não fica demonstrado, pela matéria alegada,
que o edifício de r/c e quatro pisos que mencionou se situasse na
mesma rua, transparecendo até, pela fotografia de fls. 27, que a sua
implantação está noutro arruamento, ideia que se confirma com a
segunda fotografia de fls. 26.

Mas, ainda que inexistisse vinculação, por terem sido referidas ou-
tras razões para lá da cércea, nem assim aquele vício poderia proceder.

Com efeito, a estética constitui um conceito indeterminado não
passível de sindicação pelos tribunais a não ser em caso de erro ma-
nifesto. Nesses casos «O tribunal não pode sindicar os critérios de
valor e qualificação usados ou estabelecidos pela Administração à
luz da conveniência ou da razoabilidade, mas apenas verificar se os
poderes foram exercidos de harmonia com os preceitos legais apli-
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cáveis» (acórdão de 19.3.96, proferido no recurso 34547, que segue
jurisprudência uniforme deste STA).

A alegada proximidade do parque para afectar a estética do con-
junto seria sempre argumento bastante, não apreciável pelo Tribunal,
para fundamentar o indeferimento do pedido.»

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Na sentença recorrida fixou-se a seguinte matéria de facto:
«1 - A recorrente dirigiu à recorrida um pedido de informação

prévia, solicitou informação prévia relativamente à necessidade de
edificar um prédio de habitação num seu terreno com 10 500m2, com
R/C, dois pisos e outro recuado a que correspondia uma área bruta
de construção de 8 239m2, sito na Domingos José da Costa, da cidade
de Oliveira de Azeméis.

Tal pedido foi apresentado em 28-06-96 e deu origem ao processo
gracioso no 555.

A Câmara municipal deliberou, em 11-03-97, indeferir o referido
pedido, com a seguinte fundamentação: “considerando a cércea pre-
dominante e a proximidade do Parque, a solução proposta não é
aceitável do ponto de vista urbanístico e estético, pelo que o processo
aponta para o indeferimento, nos termos do arto 63o do DL 445/91,
de 20-11”.

A deliberação de 11-03-97 foi adoptada após ter sido deliberado,
em 07-01-97, conceder o prazo de 20 dias, para a recorrente dizer,
por escrito, o que tivesse por conveniente, sobre aquele texto (doc.
de fls. 68 a 70).

A deliberação supra-referida tem por base a informação, datada
de 16-07-96, da Divisão de Obras da Recorrida com o seguinte teor:

“A cércea predominante no arruamento é de cave, r/c e andar.
Parte do terreno está abrangido pela mancha de espaços florestais

o que poderá dar origem a que não seja cumprido o índice de cons-
trução, conforme apresenta.

Após o cálculo do índice de construção (fls. 18), a Divisão de Pla-
neamentos e Projectos da recorrida emitiu a informação datada de
19-11-96, do seguinte teor:

“A proposta de edificação para o local merece-nos os seguintes
reparos: Dum ponto de vista urbanístico e tendo como critério a
aplicação do PDM é, em princípio, aceitável que neste terreno possa
existir um conjunto de dois blocos de habitação colectiva em banda
contínua com espaços envolventes verdes e de lazer, mais ou menos
privativos, que cumpram o índice de construção máximo previsto no
Regulamento daquele Plano;

Todas as construções que vierem a ser projectadas para o terreno
terão que cumprir a regra do artigo 45o (arto 59o do RGEU), o que
não é o caso;

... A existência de uma banda tão alta (pelo menos 18m)1preci-
samente na transição com o terreno que fica na franja de zona de
construção...

não nos parece justificável: as construções do corpo traseiro de-
verão, pelo contrário, acompanhar mais a topografia do terreno e
terem cérceas menos elevadas”

O recorrente pretende construir com cérceas de três andares (doc.
de fls. 14 do PA).»

3 — Em primeiro lugar, a recorrente vem invocar uma nulidade
processual, consubstanciada na omissão de acto (fixação de matéria
assente e elaboração de questionário), que influiu no exame e decisão
da causa (conclusões 1 a 5 das alegações de recurso).

(1) MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, de 1979, página 176
(2) Comentário ao Código de Processo Civil, volume II, página 507.
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Em matéria de nulidades, tem de fazer-se uma distinção entre as
de sentença e as de processo.

As primeiras, em processo de recurso contencioso, são as que vêm
indicadas no art. 668.o do C.P.C., consubstanciando vícios de decisões
judiciais.

As nulidades de processo «são quaisquer desvios do formalismo
processual seguido, em relação ao formalismo processual prescrito
na lei, e a que esta faça corresponder embora não de modo expresso
uma invalidação mais ou menos extensa de actos processuais». (1)

As nulidades de sentença, nos casos em que é admissível recurso
ordinário da respectiva decisão, devem ser arguidas, conforme os casos,
perante o tribunal que proferiu a decisão ou perante o tribunal de
recurso [artigo 668.o, n.os 2 e 3, do C.P.C., subsidiariamente aplicável,
por força do preceituado na alínea e) do artigo 2.o deste Código].

As nulidades de processo que não sejam de conhecimento oficioso,
têm de ser arguidas, em princípio, perante o tribunal que as cometeu
(arts. 202.o e 205.o do C.P.C.).

As excepções a esta regra são a prevista no n.o 3 deste art. 205.o,
que ocorre quando a expedição do processo, em recurso jurisdicional,
se verifica antes de findar o prazo de arguição da nulidade perante
o tribunal recorrido, e a existência de um despacho judicial autorizando
a prática ou a omissão do acto ou da formalidade. Neste último caso,
havendo uma decisão judicial explícita no sentido da prática do acto
ou sua omissão, só a interposição de recurso ou reclamação nos termos
dos arts. 668.o e 669.o do C.P.C., pode obstar a que a decisão transite
em julgado, ficando com força obrigatória no processo (arts. 672 e
677.o do C.P.C.).

É com este alcance e excepções que se pode aceitar a regra for-
mulada por ALBERTO DOS REIS, segundo a qual «dos despachos
recorre-se, contra as nulidades reclama-se». (2)

No caso em apreço, as nulidades que a recorrente vem arguir re-
lativas à não elaboração de especificação dos factos provados e de
questionário, tendo em vista a produção de prova, não são nulidades
de decisão judicial, mas sim nulidades de processo, como, aliás, a
própria recorrente reconhece na conclusão 4.a.

Por isso, não se verificando qualquer das excepções acima referidas,
as nulidades referidas deveriam ser arguidas perante o tribunal que
proferiu a decisão, dento do prazo de 10 dias, como resulta do pre-
ceituado nos arts. 205.o e 153.o do C.P.C., subsidiariamente aplicáveis,
por força do preceituado no art. 1.o da L.P.T.A.

Não tendo a recorrente efectuado tal arguição, no prazo referido,
as invocadas nulidades, a existirem, terão de considerar-se como
sanadas.

4 — A recorrente vem arguir também nulidade de sentença, por
omissão de pronúncia, por os factos que alegou não terem sido objecto
de apreciação, com o que a decisão recorrida violou o preceituado
no art. 659.o do C.P.C., que lhe impunha o exame crítico das provas.

O exame crítico das provas é exigido pelo n.o 3 do art. 659.o do
C.P.C., concretizando-se através da ponderação da prova produzida
e avaliação do seu valor probatório sobre os pontos da matéria de
facto relativamente aos quais exista controvérsia.



(3) Neste sentido, pode ver-se ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado,
volume V, página 140.
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No caso dos autos, há controvérsia sobre qual a cércea predominante
no local onde a recorrente pretende construir o prédio, defendendo
ela que na rua em questão só existe uma habitação unifamiliar a
alguns metros e que a 150 metros do terreno existe um complexo
habitacional/comercial com r/c e 4 pisos (art. 29.o da petição) e jun-
tando fotografias com as quais visa comprovar a sua afirmação, en-
quanto no acto impugnado, interpretado no acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo que consta dos autos, se entendeu que a
cércea predominante no arruamento é de cave, r/c e andar.

Na sentença recorrida, embora não se refira na matéria de facto
arrolada que a cércea predominante no local seja efectivamente a
que foi pressuposta no acto impugnado, na parte final da sentença
recorrida acaba por concluir-se que assim foi, pois a razão pela qual
se concluiu pela legalidade do acto impugnado foi a de se entender
que, em face da dissonância da cércea do prédio que a recorrente
pretende construir com a predominante no local, «outra coisa não
poderia fazer a recorrida que não fosse indeferir a pretensão da
recorrente».

No entanto, na sentença recorrida, não se faz qualquer avaliação
das provas produzidas sobre essa matéria, não se explicando, desig-
nadamente, qual a razão ou razões por que se considerou provado
que a cércea predominante no local era diferente daquela que a re-
corrente pretende utilizar no prédio que pretende edificar e porque
é que as provas produzidas pela recorrente com intenção de demons-
trar a sua tese não atingiram o objectivo que ela se propunha.

Assim, é de entender que na sentença recorrida não se levou a
cabo o exame crítico das provas que, no caso, era imprescindível.

No entanto, a falta do exame crítico das provas não constitui nu-
lidade por omissão de pronúncia, como defende a recorrente, pois
esta ocorre quando o juiz deixa de conhecer de questões que devesse
conhecer [art. 668.o, n.o 1, alínea d), do C.P.C.] e aquele exame não
é uma questão.

Porém, a falta absoluta daquele exame constitui nulidade enqua-
drável na alínea b) do n.o 1 daquele art. 668.o, pois implica falta
de especificação dos fundamentos de facto da decisão. (3)

O diferente enquadramento jurídico da pretensão da recorrente
não é obstáculo a que este Supremo Tribunal Administrativo conheça
desta nulidade, uma vez que a qualificação jurídica, consubstanciando
aplicação do direito, é matéria em que o Tribunal não está dependente
do alegado pelas partes (art. 664.o do C.P.C).

Assim, acorda-se em declarar a nulidade da sentença recorrida,
por falta de especificação dos fundamentos de facto.

5 — No art. 715.o, n.o 1, do C.P.C., estabelece-se que «embora
o tribunal de recurso declare nula a sentença proferida na 1a instância,
não deixará de conhecer do objecto da apelação».

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
o preceituado nesta norma, previsto para os tribunais da Relação
em recurso de apelação, tem carácter excepcional, ao suprimir um
grau de jurisdição, pelo que não é aplicável nos recursos jurisdicionais

(4) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
- de 26-4-1989, proferido no recurso n.o 26514, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 15-11-94, página 2830;
- de 9-5-1989, proferido no recurso n.o 26600, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 15-11-94, página 3243;
- de 28-6-1995, proferido no recurso n.o 34594, publicado no Apêndice ao Diário da

República de 20-1-98, página 5747;
- de 11-2-1999, proferido no recurso n.o 44032, publicado no Boletim do Ministério da

Justiça n.o 484, página 182.
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interpostos para o Supremo Tribunal Administrativo das decisões dos
tribunais administrativos de círculo (4).

Assim, declarada a nulidade da decisão recorrida, fica prejudicado
o conhecimento das outras questões suscitadas no presente recurso.

O processo deve baixar ao Tribunal Administrativo de Círculo,
a fim de ser reformada a sentença, em conformidade com o pre-
ceituado no art. 731.o, n.o 2, do C.P.C..

Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Isabel
Jovita — Simões de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Pedido de declaração de ilegalidade de normas.

Doutrina que dimana da decisão:

O pedido de declaração de normas regulamentares, depois
da entrada em vigor da reforma introduzida pelo DL 229/96,
de 29/12, é, salvo os casos previstos no disposto na al. e)
do art. 51.o do ETAF, da competência do Tribunal Central
Administrativo.

Recurso n.o 46 165. Recorrente: José António Agnelo Fernandes; Re-
corrido: Ministério das Finanças; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
Costa Reis.

1. José António Agnelo Fernandes veio, nos termos do art. 66.o
da LPTA, e neste Supremo Tribunal, requerer a declaração de ile-
galidade, com força obrigatória geral, do n.o 6 da Portaria Conjunta
n.o 603/89, de 3/8, dos Srs. Ministros das Finanças e do Comércio
e Turismo com o fundamento de que o mesmo ofendia frontalmente
o legislado no DL 143/89.

Responderam as Entidades a quem foi imputada a autoria daquela
ilegalidade, que vieram contestar as razões invocadas pelo Recorrente.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público no seu parecer final
suscitou a questão da competência hierárquica deste Tribunal para
conhecer do pedido que lhe foi formulado, fundamentando esse seu
entendimento no facto de, nos termos da lei, “a competência para
conhecer deste pedido, para declarar a alegada ilegalidade, não pertencer
mais à Secção de Contencioso Administrativo, pelas suas Subsecções,
deste STA ” mas sim ao Tribunal Central Administrativo.
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Cumprido o que dispõe o art. 54.o da LPTA o Recorrente nada
disse.

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir
2. De harmonia com o que se dispõe a al. c) do art. 40 do ETAF,

na redacção que foi dada pelo DL 229/96, de 29/11, 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”.

Deste modo, e em resultado das alterações introduzidas por aquele
DL, a competência para “a declaração de ilegalidade, com força obri-
gatória geral, de normas regulamentares . . .”, que inicialmente estava
sediada no STA passou, salvo o disposto na al. e) do art. 51 do ETAF,
a pertencer ao Tribunal Central Administrativo. - vd. al. i) do art.
26.o do ETAF na sua primitiva redacção e a sua nova redacção de-
corrente do citado DL 299/96 e a nova redacção da al. c) do art.
40.o do ETAF também resultante deste DL.

O pedido que o Recorrente pretende que este Tribunal satisfaça
é o da declaração de ilegalidade, com força obrigatória geral, de uma
norma de uma Portaria Conjunta dos identificados membros do
Governo.

3. Apura-se do rosto da petição inicial que esta deu entrada neste
Tribunal em 10/5/00, ou seja, em data em que a redacção inicial das
citadas disposições do ETAF já se encontrava alterada pelo DL 299/96,
de 29/11.

E se assim é, como é, não se suscitam dúvidas de que a competência
para a satisfação do identificado pedido, por força das citadas dis-
posições, se encontra sediada 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 Ad-
ministrativo.

Custas pela Recorrente fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Alberto Costa Reis — António
Samagaio — Pamplona de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Recurso por oposição de julgados. Alegações. Prazo. Con-
clusões.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — É de 10 dias, a contar da notificação do despacho que
admitiu o recurso, o prazo para apresentação da alegação
tendente a demonstrar a verificação de oposição de jul-
gados, nos termos das disposições conjugadas dos
arts. 765o, no 3 do CPC e no 1 do arto 6o do DL
no 329-A/95, de 12/12, na redacção dada pelo arto 4o

do DL no 180/96, de 25/9.
II — Cumpre o ónus de apresentação da alegação referida no

arto 765o, no 3 do CPC, o recorrente que logo com o
requerimento de interposição de recurso por oposição de
julgados oferece alegação em que procura demonstrar
a ocorrência dos requisitos de admissibilidade de tal re-
curso, designadamente a divergência das decisões toma-
das no acórdão recorrido e no acórdão fundamento.

III — A alegação prevista no arto 765o, no 3 do CPC não está
sujeita à formulação de conclusões, nos termos do
arto 690o do mesmo diploma.

Recurso n.o 46.398. Recorrente: Joaquim Manuel da Silva Pereira;
Recorrida: Comissão Instaladora dos Técnicos Oficiais de Contas;
Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Abel Atanásio.

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

Joaquim Manuel da Silva Pereira, com os demais sinais constantes
dos autos, reclama para a conferência do despacho do relator, de
fls. 168, que julgou deserto o recurso, por oposição de julgados, in-
terposto para o Pleno, do acórdão da Secção, de fls. 146) e sgs.

Alega fundamentalmente que:

DO PRAZO APLICÁVEL AO RECURSO POR OPOSIÇÃO DE
JULGADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

1 - “Os pressupostos de interposição do recurso por oposição de
julgados contemplados na al. b). do art.o 24.” do ETAF são em tudo
paralelos ou similares aos dos exigidos no antigo art.o 763.o do CPC
(preceito hoje todavia já revogado pelo n.o 3.o do DL 329-A/95, de
12.12)” - Ac. STA de 16/04/97. proc. n.o 38.075, Pleno da 1.a Secção,
relatado pelo Conselheiro Ferreira de Almeida.

2 - Ora, a “similitude” ou “paralelismo” desses pressupostos re-
lativamente aos da oposição de julgados no processo administrativo,
sobretudo quando os respectivos normativos se encontram hoje re-
vogados, não implica necessariamente que também os prazos pro-
cessuais previstos no igualmente revogado art.o 765 CPC se tenham
também que transpor para o contencioso administrativo.

3 - Por outras palavras, o constituir o revogado regime de oposição
de julgados do CPC a fonte material (e já não formal, desde a entrada
em vigor do DL n.o 329-A/95) da figura similar prevista no ETAF
e na LPTA, não dispensa as “necessárias adaptações” (emprega esta
última expressão o Ac. STA de 16/10/97, proc. n.o 45.735, 1.a secção,
1.a subsecção, relatado pelo Conselheiro Abel Atanásio).

4 - Ora, entende o Recorrente que desde a revogação operada
pelo DL no 329-A/95, que passou a valer o prazo geral previsto no
art.o 106.o da LPTA para todos os recursos de decisões jurisdicionais
em processos não urgentes nos tribunais administrativos - em de-
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trimento portanto dos prazos mais curtos fixados nas normas re-
vogadas;

5 - Prazos mais curtos estes que por força da aplicação subsidiária
daquelas normas, enquanto normas vigentes, eram também (neces-
sariamente) aplicáveis ao processo nos tribunais administrativos;

6 - Isto é, podia-se discutir as suas bondade ou ratio dessas normas
especiais, mas não as respectivas vigência e obrigatoriedade.

7 - Todavia, agora que tais normas foram revogadas, e tendo so-
bretudo em conta que o recurso por oposição de julgados não é um
processo urgente, a partir da entrada em vigor do DL no 329-A/95,
de 12.12 passou a valer, repita-se, o prazo geral previsto no art.o 106.o
da LPTA para (todos) os recursos interpostos para o Pleno do STA,
incluindo os fundados em oposição de acórdãos - sendo certo que
a jurisprudência desse Alto Tribunal que sustenta ex professo a não
aplicabilidade daquele prazo geral é anterior ao referido DL 329-A/95
(cfr. Ac. STA de 13/02/92, 1.a Secção, 1.a Subsecção, relatado pelo
Conselheiro Varela Pinto).

8 - Acresce que a interpretação e aplicação das referidas normas
processuais ora sustentada é a que mais favorece o acesso à justiça
administrativa, por ser o prazo geral previsto no art.o 106o da LPTA
mais benéfico para o particular, traduzindo-se por isso tal entendi-
mento numa maior concretização do princípio constitucional do acesso
efectivo à justiça (administrativa) consagrado no n.o 4.o do art.o 268.o
CRP.

9 - Foi este entendimento que presidiu à consideração, pelo Re-
corrente, de que de que dispunha do prazo previsto no art.o 106.o
da LPTA (30 dias corridos), o qual terminava apenas a 26.02.2001.

Sem prejuízo
DO APROVEITAMENTO DE PEÇA ANTERIOR ONDE SE AN-

TECIPAM AS ALEGAÇÕES DE RECURSO
10 - Por solicitação desse Alto Tribunal, o Recorrente, posterior-

mente à interposição do requerimento de recurso, apresentou uma
peça em que indica o Acórdão em oposição ao Acórdão recorrido.

11 - Não se limitou todavia o Recorrente a proceder a essa indicação,
tendo ainda indicado exaustivamente:

a) os normativos ao abrigo dos quais foi acolhida (não só pelo
acórdão indicado, mas também e ainda toda uma jurisprudência firme
na linha da qual se inseriu o mesmo acórdão) uma solução oposta
à do acórdão recorrido;

b) as razões pelas quais se trata da “mesma questão fundamental
de direito” (cfr. citado Ac. STA Pleno de 16/04/97, proc. n.o 38.075),
apesar de os acórdãos em confronto terem aplicado diplomas distintos.

12 - Tal explanação tornou, na verdade, e em termos substanciais,
inútil a posterior apresentação de alegações, porquanto reduziu a
mesma apresentação um acto puramente formal que se limitaria a
reproduzir o conteúdo da anterior peça processual.

13 - Nessa medida, é convicção do Recorrente que poderia - rectius,
poderá ainda - esse Alto Tribunal, atendendo ao conteúdo da mesma
peça, aproveitá-la a para o efeito de se considerarem apresentadas
as alegações de recurso, e por isso cumprido o ónus da sua tempestiva
entrega, e sobre as mesmas se pronunciar (pois que, insista-se, de
verdadeiras alegações se trata, pese o não possuírem a correspondente
epígrafe);

14 - Isto sem prejuízo da formulação de um convite para a apre-
sentação de “conclusões sintéticas, em que se condensem os seus fun-
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damentos” (Ac. STA de 22.06.99, proc. 22.872, 1.a Secção, 2.a Sub-
secção, relatado pelo Conselheiro Jorge de Sousa), se se entender
necessário tal aperfeiçoamento - apesar de “a falta de precisão formal
das alegações” não obstar “ao conhecimento do recurso” (jurisdicional)
- cfr. Ac. STA de 17/01/66, proc. n.o 07.082, 1.a Secção, relatado pelo
Conselheiro Rodrigues Bastos.

15 - Atente-se, todavia e ainda, neste ponto, ao ensinamento de
José Alberto dos Reis:

“À alegação de que se fala aqui (no recurso para o Tribunal Pleno
por oposição de acórdãos) não é aplicável o disposto. no art.o 690.o
(do anterior CPC); o recorrente não tem que apresentar conclusões.

“Compreende-se. O art.o 690o exige que na sua alegação o re-
corrente conclua pela indicação resumida dos fundamentos por que
pede a alteração ou a anulação da sentença ou despacho. Não é
o caso. A alegação do art.o 765.o não tem por fim pedir a alteração
ou anulação de qualquer julgado; só visa a demonstrar há oposição
entre determinados acórdãos. Portanto o recorrente nada mais tem
a fazer do que demonstrar a sua tese: que entre o acórdão recorrido
e o acórdão anterior existe oposição sobre a mesma questão de di-
reito.” (“Código de Processo Civil anotado”, reimpressão, vol. VI,
art.os 721.o a 800.o, Coimbra, 1985)

FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL
16 - “Em face da tendência para a acentuação dos poderes do

juiz de direcção do processo (cfr.. art.o 265o do CPC)”, valerão, em
contraponto aos princípios da tipicidade dos actos processuais e do
dispositivo, em associação, o princípio do inquisitório e (sobretudo)
o princípio do favorecimento do processo (ou pro actione) - o qual
constitui um “corolário normativo” ou ”uma concretização do prin-
cípio constitucional do acesso efectivo à justiça administrativa), que
aponta para uma interpretação e aplicação das normas processuais
no sentido de favorecer o acesso ao tribunal ou de evitar as situações
de denegação de justiça, designadamente por excessivo formalismo”
(J. C. Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa (Lições)”, 3.a ed.,
Coimbra, 2000, págs. 271 e 273).

17 - Outra interpretação das normas processuais aplicáveis (no-
meadamente dos art.os 765.o e segs. CPC, 106.o LPTA e 265.o CPC),
que não a que se acaba de perfilhar, violaria assim o princípio da
prevalência da interpretação mais conforme à Constituição.

18 - No que respeita designadamente à possibilidade de aprovei-
tamento da peça anteriormente apresentada pelo Recorrente, em ca-
sos similares ao caso sub judice, tem apontado no sentido ora pro-
pugnado a jurisprudência desse Alto Tribunal. Senão vejamos:

19 - Quanto à questão do “conteúdo versus qualificação formal”
de uma peça processual:

“I - A independência dos tribunais consagrada no art.o 206.o da CRP
passa pela autonomia na interpretação do direita claramente incom-
patível com uma suposta vinculação do tribunal à qualificação dada
pelas partes a uma determinada peça processual;

“II - Neste particular contexto não rege o princípio do dispositivo.
“III - Tal peça processual terá de ser apreciada em função dos efeitos

que com ela se pretende produzir ou obter;
“IV - As peças processuais são o que são em função do seu conteúdo

independentemente da qualificação que lhes atribuem ao respectivos
apresentantes;

“V - A este nível os imperativos decorrentes dos princípios antifor-
malista e ”pro actione” devem conduzir o juiz a adoptar uma interpretação
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da peça processual que olhando ao seu conteúdo e com ele se com-
paginando possa obviar a uma situação de não conhecimento das ques-
tões de fundo, acolhendo o princípio do ”in dúbio quo habitate ins-
tanciae” . . .” (Ac. STA de 10/07/97, proc. n.o 35.738, 1.a Secção, 1.a
Subsecção, relatado pelo Conselheiro Santos Botelho).

20 - Quanto à questão da antecipação de um poder ou faculdade
processual:

“II - O exercício antecipado de um poder ou faculdade processual
não constitui nulidade se não implicar perturbação no concreto desen-
volvimento da lide” (Ac. STA de 28/10/99, proc. n.o 44.822, 1a Secção,
1.a Subsecção, relatado pelo Conselheiro Vítor Gomes).

21 - Finalmente, resta ao Recorrente sublinhar que, a aproveitar-se
a anterior peça processual para o efeito de se considerarem apre-
sentadas as alegações de recurso, respeitar-se-á o requisito da se-
paração da petição de recurso e das alegações: uma e outra não
deixarão de ser, no caso sub judice, “peças processuais distintas pro-
duzidas em momentos temporais diferentes” (Ac. STA de 22/03/88, proc.
n.o 23.280, 1.a Secção, 2.a Subsecção, relatado pelo Conselheiro Amân-
cio Ferreira).

Neste termos, requer a V. Ex.as se dignem julgar procedente a
presente reclamação, e em consequência:

- Revogar o despacho reclamado, proferindo novo despacho para
a apresentação das alegações de recurso, ou, caso assim não se
entenda,

- Aproveitar a anterior peça processual apresentada pelo Recor-
rente, em atenção ao respectivo conteúdo, para o efeito de se con-
siderarem tempestivamente apresentadas as alegações de recurso.

A entidade recorrida não se pronunciou sobre a reclamação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido

do indeferimento da reclamação.
Independentemente de vistos, cumpre decidir.
Começa o reclamante por sustentar que a partir da entrada em

vigor do DL 329-A/95, de 12.12, passou a valer o prazo geral previsto
no arto 106o da LPTA para (todos) os recursos interpostos para o
Pleno do STA, incluindo os fundados em oposição de acórdãos, pelo
que dispunha do prazo de 30 dias para apresentar alegações, prazo
esse que só terminava a 26.02.01.

Vejamos.
Relativamente aos prazos especialmente estabelecidos em qualquer

diploma em que seja subsidiariamente aplicável o disposto no arto 144o

do CPC como sucede com a LPTA - , o no 1 do arto 6o do DL
no 329-A/95, de 12/12, na redacção dada pelo arto 4o do DL no 180/96,
de 25/9, determinou, para além do mais, que “passam a ser de 10
dias os prazos cuja duração seja igual ou superior a 5 e inferior a
9 dias”.

Assim, o prazo de 5 dias previsto no no 3 do arto 765o do CPC
para o recorrente apresentar uma alegação tendente a demonstrar
que entre os dois acórdãos existe a oposição exigida pelos arts. 763o

e 764o, passou para 10 dias, por força da citada alteração.
A solução preconizada pelo recorrente conduziria a que nos re-

cursos por oposição de julgados, como o presente, as partes dispu-
sessem de 60 dias só para alegações (30 dias sobre a existência da
oposição, nos termos do arto 765o, no 3 do CPC e mais 30 dias sobre
o objecto do recurso, nos termos do arto 767o, no 2 do mesmo diploma),
o que constituiria um manifesto exagero em termos de economia
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e de celeridade processual que só poderia obter acolhimento com
base em norma expressa nesse sentido.

Não existindo essa norma e tendo o recurso por oposição de julgados
carácter excepcional, há que fazer aplicação das normas especiais
que regulam a sua tramitação, designadamente as relativas aos prazos.

Improcede, pois, nesta parte, a reclamação do recorrente.
O segundo fundamento da reclamação é o de que posteriormente

à apresentação de requerimento de interposição do recurso, foi no-
tificado para indicar o acórdão que estava em oposição com o acórdão
recorrido.

No seguimento de tal notificação, não se limitou o ora reclamante
a proceder a essa indicação, tendo apresentado uma peça em que
antecipou as alegações de recurso e que, por isso, deverão ser apro-
veitadas como tal.

Na verdade, a fls. 163 e 164 dos autos, o recorrente apresentou,
em complemento do requerimento inicial de interposição de recurso,
um documento em que “vem indicar que o acórdão que está em
oposição ao acórdão recorrido é o ac. do STA de 11/5/93, proc.
no 31755”, cujo sumário transcreve.

Seguidamente, procede à indicação das normas ao abrigo das quais,
no seu entender, o acórdão fundamento acolheu solução oposta à
do acórdão recorrido bem como as razões pelas quais se trata da
mesma questão fundamental de direito.

Refere designadamente que:
“. . . apesar de o Estatuto da Ordem dos Advogados e o Estatuto

da Associação dos Técnicos Oficiais de Contas serem diplomas dis-
tintos, e os órgãos colegiais e electivos contenciosamente recorridos
terem funções distintas, a verdade é que:

1. Um e outro diploma regulam entidades da mesma natureza (a
saber, associações públicas profissionais) e órgãos colegiais e electivos
infra-ordenados, mas não hierarquicamente subordinados, relativa-
mente a um órgão “de topo”;

2. Os preceitos que prevêem os recursos graciosos e contenciosos
apresentam idênticas ratio e formulação . . .”.

Para documentar estas afirmações o recorrente procede a seguir
ao confronto entre as normas do EOA e do EATOC que regulam
tal matéria.

Assim, tal peça processual configura uma verdadeira alegação, vi-
sando demonstrar a ocorrência dos requisitos de admissibilidade do
recurso por oposição de julgados, designadamente a divergência das
decisões tomadas no acórdão recorrido e no acórdão fundamento
sobre a mesma questão fundamental de direito.

É certo que o recorrente não formulou conclusões. Mas entende-se,
na sequência do ensinamento do Prof A. dos Reis, CPC Anotado,
vol. VI, 1953, pág. 298, não ser aqui aplicável o arto 690o do CPC.

Com efeito, o arto 690o exige que na sua alegação o recorrente
conclua pela indicação resumida dos fundamentos por que pede a
alteração ou revogação da sentença ou acórdão. Não é o caso. A
alegação do arto 765o não tem por fim pedir a alteração ou revogação
de qualquer julgado; só visa demonstrar que há oposição entre de-
terminados acórdãos. Portanto, o recorrente nada mais tem a fazer
do que demonstrar a sua tese: que entre o acórdão recorrido e o
acórdão anterior existe oposição sobre a mesma questão de direito.

Assim, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos actos
processuais, há que dar relevância à apresentação antecipada das ale-
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gações, considerando-se que o recorrente cumpriu o ónus de apre-
sentar alegações, com a junção do requerimento de fls. 163-164 - cfr.
acs. do STA de 7/7/94, rec. 33.281, de 8/7/94, rec.13.564 (este do
Pleno da 2.a Secção), e de 8/10/98, rec. 43938 (Pleno da 1a Secção).

Pelo exposto, acordam em julgar a presente reclamação procedente,
revogando-se, em consequência, o despacho reclamado, notificando-se
a entidade recorrida para contra-alegar.

Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Abel Atanásio (relator) — Ma-
deira dos Santos — Simões de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Loteamento. Cedência de terrenos. Desvio da finalidade. Con-
ceito de equipamento urbano ou colectivo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É legal a deliberação camarária pela qual se resolve ceder
a uma associação de pais e amigos de crianças deficientes
mentais, em regime de direito de superfície e para ins-
talação de um centro de ajuda pelo trabalho a crianças
deficientes da povoação maiores de 16 anos, uma área
de terreno que fora objecto de cedência gratuita pelo lo-
teador, estabelecendo o respectivo alvará e a escritura
que a mesma se destinava ao equipamento urbano da
zona.

II — Nos termos do D-L no 289/3, de 6.6, e Port. no 678/73,
de 9.10., bem como dos ulteriores diplomas sobre lo-
teamento, deve entender-se que está sujeito a cedência
para equipamento urbano o terreno aproveitado em be-
nefício da comunidade para uma concreta destinação
social, como seja, a de jardim público, escola, centro
de assistência, unidade de saúde, de cultura, desporto
ou recreio.

III — Não obsta a essa função urbanística o facto de o centro
de assistência mencionado em I não poder ser utilizado
pela generalidade dos cidadãos da respectiva zona
envolvente.

Recurso n.o 46.777 em que é recorrentes Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia e outro e recorrido José Mendes Barbosa. Relator,
o Ex.mo Conselheiro Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3a Subsecção:

I

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA e a
APPACDM — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMI-
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GOS DAS CRIANÇAS DIMINUÍDAS MENTAIS recorrem da sen-
tença do TACP que concedeu provimento ao recurso contencioso
interposto por José Mendes Barbosa e declarou nula a deliberação
da 1a recorrente, de 20.7.87, pela qual foi resolvido ceder às associações
APPACDM e MADI, em regime de direito de superfície, determinado
lote de terreno em loteamento aprovado pela mesma câmara, com
vista à instalação de um CAT/oficinas protegidas para utentes defi-
cientes mentais maiores de 16 anos.

Fundamento da sentença foi a circunstância de aquela afectação
contrariar a finalidade a que o alvará de loteamento destinava o mesmo
lote, e que era ”equipamento urbano da zona”, o que representa
violação do preceituado nos arts. 47o, nos 1 e 2, 53o, no 1, e 65o,
no 1, do Dec-Lei no 400/84, de 31.12.

Nas alegações apresentadas, as recorrentes insurgem-se contra este
julgamento, enunciando a recorrente câmara municipal as seguintes
conclusões:

1a - A doutra sentença recorrida declarou nula a deliberação da
ora recorrente de 20.07.87 entendendo para tanto que tal deliberação
destinou o lote n.o 184 a um fim diferente daquele que era prescrito
no alvará de loteamento, ”(. . .) ou seja, quando deveria ter sido afectado
a equipamento urbano da zona, foi afectado para instalação de um
CAT Oficinas Protegidas, (. . .) ”considerando que ”É manifesto que
tal construção não se enquadra no conceito de equipamento urbano”,
concluiu, assim, pela nulidade da deliberação recorrida dada a afec-
tação do lote a fim diferente do previsto no alvará.

2a - Ora, não se pronuncia a sentença quanto ao que deve en-
tender-se por equipamento urbano, como não demonstra nem fun-
damenta que o referido CAT não possa ser considerado como tal,
o que, salvo o devido respeito, se mostrava necessário a tal conclusão.

3a - Da análise dos diversos diplomas que prevêem a cedência
em favor do Município de terrenos necessários para equipamento
colectivo, embora o legislador não defina exactamente o que deva
entender-se por equipamento colectivo ou de utilização colectiva, in
casu, equipamento urbano, tal definição resulta da interpretação des-
ses mesmos diplomas - DL 287/73, art.o 19 n.o 2, e respectiva Por-
taria 678/73, de 9/11 - em cujo preâmbulo se refere que a fixação
por via geral e abstracta daquelas áreas correspondia a uma ”ne-
cessidade de salvaguardar o interesse público, promovendo o justo equi-
líbrio com os interesses privados; art.o 42 al. c) do DL 400/84 e, ainda,
art.o45 do DL 448/91, de 20/11 e respectiva Portaria n.o 1182/92 de
22/12, cujo quadro I e anotação £ considera equipamento de utilização
colectiva as edificações destinadas à prestação de serviço à colec-
tividade, designadamente nas áreas da saúde, educação, assistência
social e à prática pela colectividade, designadamente nas áreas da
saúde, educação, assistência social e à prática pela colectividade de
actividades culturais, de desporto e de recreio e lazer.

4a - Resulta manifesto daqueles diplomas o interesse público que
preside e subjaz à obrigatoriedade de tais cedências.

5a - A douta sentença, na sua fundamentação, não demonstra mi-
nimamente porque é que considera a construção não enquadrável
no conceito de equipamento urbano, para poder concluir que houve
desvio da finalidade prevista no alvará.

6a - Como também não demonstra que cedência do lote se desvia
do fim prescrito no respectivo alvará.

7a - Mesmo que por mera hipótese académica se considerasse que
a construção não integrava equipamento urbano, de modo algum se
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poderia concluir pela alteração da finalidade pública da cedência e,
consequentemente, pela violação do alvará de loteamento.

8a - Como resulta provado, a APPACDM obrigou-se a disponibilizar
para a comunidade envolvente as instalações desportivas e de lazer.
Pelo que, também por aqui, tais espaços destinados à fruição pública
integram o conceito de equipamento urbano, no que também a douta
sentença não atentou.

9a - Ao assim proceder, a sentença incorreu na nulidade prevista
na al. d) do n.o 1 do art.o 668 do C.P.C., bem como violou o disposto
no art.o 9 do C.C., não procedeu à correcta aplicação e interpretação
das disposições legais aplicáveis, enferma de erro de julgamento, e
viola o disposto no art.o 65 n.o 1 do DL 400/84 e o alvará n.o 52/88,
no que respeita ao lote 184, Civil, pelo que deve ser revogada”.

Por seu turno, a recorrente APPCDM formulou as seguintes
conclusões:

1. ”A douta sentença não fundamenta porque é que a deliberação
recorrida destina o lote em causa a fim diferente do que era previsto
no loteamento, o que faz sofrer da nulidade previsto no loteamento
o que era previsto no loteamento o que faz sofrer da nulidade prevista
no Arto 667 no 1 alínea d) do C.P.C.

2. De qualquer modo a utilização do lote para a construção de
um CAT-Oficinas Protegidas, constitui a utilização do referenciado
lote para equipamento na área de educação, saúde e assistência.

3. Por este facto a deliberação recorrida não atentou contra o lote,
mas com ele se conformou.

Decidindo em contrário, a douta decisão violou o alvará de lo-
teamento (quer na versão inicial, quer nas posteriores) e o preceituado
no D.L. 400/84, nos Artos 42o al. c), 65o no 1 e 53o no 1 do Dec.
Lei 400/84, a que no anterior diploma D.L 289/73, correspondia o
Arto 19o no1 e 2, ao Arto 14o no 1 e Arto 22o, pelo que deve ser
revogada”.

Contra-alegou o recorrido e recorrente contencioso, sustentando
a sentença impugnada.

O Ministério Público considera ser de negar provimento ao recurso.
O processo recolheu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

A matéria de facto atendível é a que foi fixada na sentença, a
fls. 162 e 163. Não havendo sobre este ponto qualquer divergência
entre as partes, nem necessidade de a alterar, para aí se remete,
nos termos do art. 713o, no 6 do C.P.C..

O que está em discussão é saber se é legal a deliberação da câmara
pela qual resolveu ceder às associações APPACDM e MADI, em
regime de direito de superfície, determinado lote de terreno em lo-
teamento aprovado pela mesma câmara, com vista à instalação de
um CAT/oficinas protegidas para utentes deficientes mentais maiores
de 16 anos, lote esse que tinha sido objecto de cedência pelo loteador
para ”equipamento urbano” da zona. A sentença entendeu que não,
e por isso concedeu provimento ao recurso contencioso, declarando
nulo o acto impugnado.

Cumpre apreciar em primeiro lugar a arguição de nulidade da sen-
tença, feita por ambas as recorrentes, dado o seu carácter prioritário.

A sentença seria nula por violação do disposto na alínea d) do
no 1 do art. 668o do C.P.C., já que não explica qual o conceito de
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”equipamento urbano” que utiliza, nem porque é que a construção
em causa não se enquadra nesse conceito.

As recorrentes não deixam de ter alguma razão quando apontam
à sentença esta insuficiência, pois na realidade ela não curou de pre-
cisar aquele conceito, nem de justificar o desvio do fim que detectou.

Era, todavia, muito duvidoso que essa falha implicasse a nulidade
da sentença, pois, como é Jurisprudência assente, só a falta absoluta
de fundamentação, e não a fundamentação incompleta ou imper-
feitamente expressa, integra a nulidade a que se refere a al. d) do
no1 do art. 668o do C.P.C..

Mas mesmo que houvesse nulidade, o certo é que teria ficado su-
prida pelo despacho de fls. 207, no qual o juiz, como lhe é hoje
facultado pelo no 4 do art. 668o, veio dizer que entendia por equi-
pamentos públicos ”todos aqueles aos quais tenham acesso a gene-
ralidade dos cidadãos da zona envolvente”, enquanto o empreendi-
mento em questão era ”destinado a uma classe específica de cidadãos
e gerido por uma única entidade concreta que dispõe do mesmo como
bem entender”.

Esta alegação das recorrentes improcede, portanto.
Resta, porém, saber se o conceito utilizado pela sentença é o ade-

quado, e se houve efectivamente desvio do fim previsto no loteamento.
Tal como resulta da matéria de facto, o loteamento em causa incluía

um lote - o no 184 - com a área de 7.766 m2, que pelo alvará foi
destinado a ”equipamento urbano da zona”, e objecto de cedência
ao domínio público municipal para tal fim.

Os autos documentam igualmente a escritura de cedência, onde
as partes declaram que esta cedência é efectuada para o fim de ”dotar
o empreendimento do equipamento urbanístico julgado necessário”.

O primeiro alvará data de 13/6/79 e a escritura foi celebrada também
em 13.6.79.

Ora, em matéria de loteamento urbano, vigorava ao tempo o Dec-
-Lei no 289/73, de 6.6., cujo art. 19o regulava estas cedências. No
no 2 deste artigo estipula-se o seguinte:

”Sem prejuízo do disposto no no 1 do artigo 13o, o Ministro das
Obras Públicas fixará, em portaria, as áreas mínimas a ceder às câmaras
municipais para instalação dos equipamentos gerais destinados a servir
os loteamentos urbanos” (realce nosso)

Em execução deste preceito, foi publicada a Portaria no 678/73,
de 9.10, que praticamente repete a mesma expressão: ”equipamento
destinado a servir os loteamentos urbanos”.

Pode, assim, constatar-se que o tipo legal ao abrigo do qual foi
efectuada a cedência em causa, e emitido o alvará de loteamento,
usava uma fórmula bastante ampla, sem densificar o conceito de equi-
pamento e aceitando como integrado na finalidade da cedência tudo
o que pudesse ser apto a ”servir o loteamento”. Por esta expressão
há-de naturalmente entender-se toda a utilidade que possa reverter-se
em benefício da generalidade da população da área urbanizada (o
termo geral, que aparece no art. 19o do D-L no 289/3, é isso que
nitidamente inculca).

Parece, assim, fora do espírito deste diploma e do loteamento apro-
vado sob a sua égide estabelecer limitações à finalidade das cedências
que não resultem dessa aptidão ou vocação social a respectiva fruição
por uma dada comunidade.

No seu Manual dos Loteamentos Urbanos, OSVALDO GOMES
opinava que equipamentos urbanísticos eram ”as vias e espaços verdes,
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as instalações de água e luz, bem como construções destinadas espe-
cificamente a serviços públicos, tais como escolas, hospitais, centros de
assistência, quartéis de bombeiros, etc.” (pág. 449). O Conselho Con-
sultivo da PGR ia ainda mais longe, ao defender que estava com-
preendida dentro do mesmo conceito a construção dum bairro social
(Parecer no 247/78, no BMJ, 295/62). Note-se que este parecer foi
prestado à luz do Decreto-Lei no 46.673, de 29.11.65, diploma que
o Dec-Lei no 289/73 veio substituir, e que no seu artigo 6o previa
as cedências em termos muito semelhantes - ”para equipamento
urbanístico”.

Uma breve análise de diplomas posteriores regulando esta matéria,
os quais foram sendo cada vez mais elaborados e aperfeiçoados, mostra
que foi este conceito amplo de equipamento urbano que a lei de
loteamentos acolheu. Ver-se-á que o legislador, ou adopta fórmulas
vagas onde pode efectivamente caber quase tudo o que desempenha
uma finalidade urbanística, ou enumera exemplificativamente destinos
concretos bem próximos daquele que com a deliberação aqui im-
pugnada se pretendeu dar.

Assim, o Dec-Lei no 794/76, de 5.11 (Lei dos Solos) aludia no seu
art. 35o às cedências à Administração destinadas a ”equipamentos de
interesse colectivo”.

O art. 42o, al. c), do Dec-Lei no 400/84, de 31.12, dispunha que
deviam ser cedidas parcelas de terreno para ”equipamentos públicos,
tais como os destinados a educação, saúde, assistência, cultura e desporto,
a superfícies verdes para convívio, recreio e lazer e bem assim a parques
de estacionamento”.

O Dec-Lei no 448/91, de 29.11, deixa de conter a explicação do
que são equipamentos públicos, limitando-se a englobá-los com os
espaços verdes, infra-estruturas e arruamentos nas finalidades das
cedências gratuitas de terrenos pelo loteador (arts. 15o, 16o e 45o).
Mas na portaria publicada em execução deste diploma - a Port.
no 1182/92, de 22.12 - ao definir os parâmetros de dimensionamento
das parcelas destinadas a cedências, integra nos ”equipamentos de
utilização colectiva” as ”edificações destinadas à prestação de serviços
à colectividade (saúde, educação, assistência social, segurança, protecção
civil...), à prestação de serviços de carácter económico (matadouros,
feiras . . .), e à prática, pela colectividade, de actividades culturais, de
desporto e de recreio e lazer”.

Também o PDM de Lisboa, como tantos outros, se refere às ce-
dências de terrenos para ”equipamentos públicos” ou ”colectivos”,
empregando estes termos numa acepção bastante lata - vide em es-
pecial os arts. 87o e 120o.

Para terminar, refira-se ainda o Regulamento do Plano de Ur-
banização da Zona de Intervenção da EXPO 98, aprovado pela Port.
no 690/94, de 15.7, que de igual modo utiliza um conceito bastante
amplo de ”equipamento colectivo”, assimilando-o ao ”serviço de in-
teresse público, ensino, formação profissional, saúde, segurança social,
cultura e recreio, culto, desporto, segurança pública, apoio à juventude,
incluindo residência de estudantes” - cf. o art. 6o do Regulamento,
que na versão revista de 1999 tem ligeiras variantes de redacção (cf.
Port. no 1130-B/99, de 31.12).

Em suma, quer quando enumera as diversas finalidades dos equi-
pamentos urbanos, quer quando prefere quedar-se pela simples uti-
lização deste conceito para justificar a obrigatoriedade das cedências,
o legislador optou francamente por uma acepção lata, onde efec-
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tivamente cabe tudo quanto possua aptidão para beneficiar o colectivo
da população da área loteada e ser por ela fruído. É, afinal, a função
urbanística que o bem pode desempenhar que qualifica a respectiva
área de implantação como sujeita a cedência ao Município.

Ora, a deliberação impugnada afectou o terreno em causa, por
entrega à recorrida e outra associação em regime de direito de su-
perfície, à instalação de um CAT (Centro de Ajuda pelo Trabalho)
para deficientes mentais maiores de 16 anos do concelho de Vila
Nova de Gaia.

Esta utilização possui uma óbvia função social que aproveita di-
rectamente ao aglomerado urbano em que se insere, e que de modo
algum é afastada pela circunstância de o Centro poder também servir
unidades urbanas vizinhas. Circunscreve-se a finalidades de saúde,
educação e assistência, pouco importando também que não sejam
prosseguidas, no caso, por uma entidade de direito público.

Tão-pouco o facto de a construção ir ser utilizada ”por uma classe
específica de cidadãos” onde não tem acesso ”a generalidade dos ci-
dadãos da zona envolvente”, como se refere a fls. 207, será capaz
de inutilizar a sua função social em proveito da mesma zona. Não
é, evidentemente, o acesso universal à coisa que a qualifica como
equipamento urbano. Por esse critério, ficariam igualmente excluídas
destinações como lar de 3a idade, escola técnica, hospital pediátrico
ou creche infantil - o que seria literalmente um absurdo.

Há, pois, que reconhecer que procedem as razões das recorrentes
contra a sentença recorrida, que não poderá manter-se.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso, re-
vogando a sentença impugnada e negando provimento ao recurso
contencioso.

Custas pelo recorrido, em ambas as instâncias.
Taxa de justiça: 30.000$ neste STA e 15.000$ na 1a instância.
Procuradoria: 15.000$ neste STA e 10.000$ na 1a instância.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Simões de Oliveira (relator) —
Abel Atanásio — Madeira dos Santos (vencido. Entendo que o CAT/ofi-
cina não constitui um equipamento ao serviço do loteamento, razão
por que o acto contenciosamente impugnado violou o princípio do
respectivo alvará. Assim negado provimento ao recurso e confirmada
a sentença recorrida).

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Declaração de ilegalidade de normas regulamentares. Incom-
petência do tribunal administrativo, quando sejas arguidas
de inconstitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A inconstitucionalidade põe em causa a Constituição,
cuja superioridade hierárquica relativamente às outras
normas postula uma maior força normativa.
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II — No recuso de normas simultaneamente arguidas de in-
constitucionalidade e de ilegalidade, que concluirá pela
declaração, com força obrigatória geral, da inconstitu-
cionalidade e ou da ilegalidade, competente para co-
nhecer é o órgão a que está afecta a fiscalização abstracta
da inconstitucionalidade, ou seja, o Tribunal Cons-
titucional.

Recurso n.o 46.837. Recorrente: José Eduardo Ferreira de Castro
Neves; Recorridos: Primeiro-Ministro e outros; Relator: Ex.mo
Cons.o Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3a Subsecção:

I

JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE CASTRO NEVES, coronel
de cavalaria na reforma, recorre ao acórdão do TCA (Tribunal Central
Administrativo) que julgou o tribunal incompetente em razão da ma-
téria para conhecer do pedido de delegação de ilegalidade por si
formulado contra o Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças das
normas constantes dos nos 18 das Portarias nos 1164-A/92, de 18.2,
no 79-A/94, de 4/2, e no 1003-A/94, de 7.12. Destas normas resultaria
um prejuízo para a pensão de reforma do recorrente.

Considerou o acórdão impugnado, em substância, que o funda-
mento com que o ora recorrente pedira a declaração de ilegalidade,
com força obrigatória geral, das aludidas normas, se reconduzia à
inconstitucionalidade material e orgânica. Sendo assim, o conheci-
mento do mérito da pretensão traduzir-se-ia numa fiscalização abs-
tracta da constitucionalidade, que é exclusiva do Tribunal Consti-
tucional, nos termos do art. 281o, no 1, al a) da CRP e art. 11o,
no 5, do ETAF. Os tribunais administrativos só podem conhecer da
questão da constitucionalidade a título incidental, a propósito doutra
questão a eles submetida.

Inconformado, o recorrente põe em causa este entendimento, ter-
minando as suas alegações com as conclusões seguintes:

”A. Não existe Estado de direito sem que esteja radicada nos cons-
ciente colectivo a ideia de que é possível fazer em cada momento
um juízo sobre o poder do Estado, juízo que incide sobre a adequação
do exercício deste poder, a certos princípios fundamentais de que
deve necessariamente respeitar.

B. E depois, porque sendo o Estado o maior produtor de direito,
não significa que tenha o poder de o desrespeitar.

C. A submissão da Administração Pública ao direito consubstan-
cia-se na ideia de legalidade: necessita de habilitação legal para agir
e, ao prosseguir o interesse público, deve obediência à lei.

D. Esta não é apenas um limite à actuação da Administração, é
também o fundamento da actuação administrativa.

E. Assim, o n.o 3 do art.o 4.o do ETAF, determina que ”os tribunais
administrativos [. . .] devem recusar a aplicação de normas inconsti-
tucionais ou que contrariem outras de hierarquia superior”.

F. Ora, para que caiba recurso para o Tribunal Constitucional,
de decisão de um qualquer Tribunal que aplicou no feito submetido
a julgamento, norma cuja inconstitucionalidade foi suscitada durante
o processo, é necessário que em qualquer outra instância o interessado
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alegue tais inconstitucionalidades (cf. art.o 204.o e n.o 1 alínea b)
do art.o 280.o da Constituição).

G. Esta é aliás a jurisprudência do Tribunal Constitucional: acórdãos
n.o 238/97 (Proc.o n.o 700/959), no 113 de 01 de Junho de 1988, e
n.o 1170 de 20 de Novembro de 1996.

H. In casu, o vício da inconstitucionalidade foi suscitada a título
incidental, pelo que o tribunal a quo fez errónea aplicação da alínea
a) do art.o 281.o da Constituição bem como do n.o 5 do art.o 11.o
da ETAF, quando considerou que o recorrente peticionou a decla-
ração de ilegalidade apenas com fundamento na inconstitucionalidade
material e orgânica.

I. Como decorre aliás do art.o 280.o da CRP, ao Tribunal Cons-
titucional cabe exercer a fiscalização concreta, depois de verificados
dois pressupostos, ter sido suscitada durante o processo a correr em
qualquer tribunal a questão de ilegalidade ou inconstitucionalidade
da norma, e a decisão deste tribunal aplicar ou desaplicar norma
jurídica infraconstitucional.

J. Ficou sobejamente demonstrado que as normas cuja declaração
de ilegalidade o pensionista/recorrente peticiona lesaram-no entre os
anos de 1993 e 1995 (não viu a sua pensão ser actualizada, perder
capacidade aquisitiva).

K. O presente pedido de declaração de ilegalidade fundamenta-se
portanto no facto de que as normas contidas nos n. 18 das Portarias
n.os 1164-A/94, 79-A/94 e 1093-A/94 violarem o princípio da actua-
lização das pensões em consequência da elevação dos vencimentos
do pessoal do activo, e ainda no facto do fim que o legislador visou
prosseguir com as sucessivas portarias nunca ter sido alcançado, tendo
inclusive criado profundas injustiças no sistema, como se chamou à
atenção e se demonstrou aliás no petitório.

L. Nunca portanto peticionado qualquer pedido de declaração de
inconstitucionalidade com força obrigatória geral.

M. A essência da fiscalização concreta da constitucionalidade fun-
ciona apenas instrumentalmente e por via de suscitação daquela ques-
tão em qualquer processo.

N. A menção de uma ilegalidade constitui só por si fundamento
bastante para a concreta decisão e a sua subsistência, independen-
temente de qualquer juízo de inconstitucionalidade.

O. Aquelas normas, ao derrogarem, nos anos de 1993 a 1995, o
princípio ou base geral do regime da função pública, consagrado no
art.o 59.o do Decreto-Lei n.o 498/72, de 09 de Dezembro, configuram
uma violação do princípio da segurança e certeza jurídicas, o que
indirectamente se traduz também num desrespeito do princípio cons-
titucional da legalidade da Administração.

P. A relação entre a Constituição e a Portaria é mediatizada pela
lei, e, assim, o vício que revela é o de ilegalidade e não o de
inconstitucionalidade.

Q. O desrespeito das normas constitucionais de hierarquia ou pre-
ferência normativa são qualificados pela Constituição como ilega-
lidade.

R. E embora o tribunal a quo não conheça a título principal das
questões de inconstitucionalidade, pode conhecer de qualquer an-
tijuridicidade, incluindo a violação directa de princípios constitucio-
nais, porque não está limitado pela causa de pedir invocada pela
requerente, podendo mesmo decidir com fundamento na violação
de normas diversas das invocadas, bem como reportar os efeitos da



7350

declaração a um outro momento (art.o 65.o da LPTA e n.o 3 do
art.o 11.o do ETAF);

S. Pelo que fez também errónea aplicação do disposto na alínea a)
do art.o 281.o da Constituição, bem como do n.o 5 do art.o 11.o do
ETAF”.

Contra-alegou a Caixa Geral de Aposentações, defendendo a ma-
nutenção do acórdão.

O Ministério público remeteu para o parecer emitido em 1a ins-
tância, o qual se pronunciara pela incompetência do tribunal.

O processo foi aos vistos legais, cumprindo agora decidir.

II

O presente processo foi iniciado com um pedido de ”declaração
de ilegalidade, com força obrigatória geral”, das normas constantes dos
nos 18 das Portarias nos 1164-A/92, de 18.2, no 79-A/94, de 4.2, e
n.o 1003-A/94, de 7.12, das quais resultaria um prejuízo para a pensão
de reforma do recorrente.

Como fundamento desse pedido, o recorrente alegou: a) violação
do princípio da igualdade consagrado no art.13o da CRP; b) violação
dos actuais arts. 165o, no 1, al. t), 198o, no 3, da CRP, em virtude
de os Decs.-Leis nos 184/89 e 353/89 versarem sobre matéria relativa
à aposentação a descoberto de autorização legislativa e este último,
sendo um diploma de desenvolvimento do D-L no 184/89, versar sobre
matéria que não se contém no diploma de bases; c) violação do art.
59o do Estatuto da Aposentação, visto as normas em questão criarem
excepções ao estabelecido naquele preceito sem para tal agirem a
coberto de autorização legislativa.

Ora, não há dúvida de que a disfunção daquela alínea a) consiste
na violação directa da Constituição pelas normas regulares em apreço.
O que é alegado não é a oposição entre as normas e algum preceito
da lei ordinária, mas um frontal antagonismo entre elas e um ditame
constitucional. Trata-se da inovação de inconstitucionalidade material.

Quanto ao vício invocado em b), é igualmente incontroverso que
corresponde à inconstitucionalidade orgânica, já que, na perspectiva
do recorrente, se está perante a prolação de normas regulamentares
inovatórias em domínios reservados aos órgãos legislativos, ou seja,
no espaço constitucional privativo da lei ou do decreto-lei. A incons-
titucionalidade é consequência da violação da lei de autorização le-
gislativa ou lei de bases (cf. GOMES CANOTILHO E VITAL MO-
REIRA, Constituição da República Anotada, 3a ed., p. 507, e AFONSO
QUEIRÓ, Lições de Direito Administrativo, I, p. 507).

Relativamente ao vício resumido em c), está efectivamente certa
a afirmação feita na decisão recorrida de que se reconduz ao vício
precedente, pois o pressuposto da sua verificação é a emissão de
normas regulamentares a descoberto de autorização legislativa, o que
implica, à mesma, a arguição de inconstitucionalidade orgânica.

De resto, nada impede que determinada norma regulamentar fira,
em simultâneo, normas da lei e da Constituição.

A procedência de presente acção, em forma de recurso contencioso
(ex vi do art. 67o da LPTA), implicaria, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade das normas em apreço.

Mas esse resultado decisório não pode o tribunal administrativo
pronunciá-lo, por ser da competência exclusiva do Tribunal Cons-
titucional, nos termos do que dispõe ao art. 281o, no 1, da CRP.

7351

Como se escreveu no Ac. deste Supremo Tribunal de 3.4.90, proc.o
no 28.854 (Apêndices ao D.R., 2849):

”Aos tribunais administrativos, segundo decorre do artigo 11o e
também do artigo 26.o, n.o1, alínea i), ambos do ETAF, apenas com-
pete declarar, com força obrigatória geral, a ilegalidade de normas,
não a sua inconstitucionalidade. Por isso mesmo, refere o n.o 5 do
primeiro desses artigos que ficam excluídos dos do regime de de-
claração de ilegalidade estabelecida no ETAF os casos previstos no
n.o 1 do artigo 281o da Constituição da República.

A questão da inconstitucionalidade apenas a título incidental pode
ser apreciada pelos tribunais administrativos, com vista à recusa da
aplicação das normas feridas de tal vício, nos casos concretos que
lhe são submetidos”.

À objecção de que a menção duma ilegalidade é independente
de qualquer inconstitucionalidade, legitimando autonomamente a
competência ao tribunal administrativo, que o recorrente lança nas
suas alegações, responde igualmente este aresto, ao considerar que:

”Concorrendo nas normas regulamentares impugnadas os vícios
de inconstitucionalidade e de ilegalidade, como sucede no caso de
que nos ocupamos, a inconstitucionalidade, como vício mais grave,
prejudicará, por via de regra, o conhecimento da ilegalidade.

Isto é assim exactamente porque a inconstitucionalidade põe em
causa a Constituição, cuja superioridade hierárquica «relativamente
às outras normas implica uma relação axiológica entre a Constituição
e essas normas, precisamente porque a sua primariedade postula uma
maior força normativa» - Gomes Canotilho, Direito Constitucional,
4.a ed., p. 601.

Daí que nos recursos de normas regulamentares a que são simul-
taneamente imputadas infracções à Constituição e às leis ordinárias
e que, na hipótese de provimento, concluirão pela declaração, com
força obrigatória geral, de inconstitucionalidade e ou de ilegalidade,
competente para o reconhecimento seja o órgão ao qual está afecta
a fiscalização abstracta da inconstitucionalidade, ou seja, o Tribunal
Constitucional”.

Considerações idênticas são também produzidas no Ac. do STA
de 30.1.90, poc.o no 27.400 (Apêndices ao D.R., p. 586).

Não colhem, assim, os argumentos do recorrente em favor da com-
petência do tribunal administrativo e da revogação da sentença. Não
tem sentido, além do mais, insistir que se tratava apenas de um caso
de fiscalização concreta, quando na realidade não estava em causa
nenhum acto concreto de aplicação das normas que houvesse de ser
sindicado, mas directamente a subsistência delas. O que ao tribunal
administrativo veio pedir-se foi a erradicação da ordem jurídica de
normas regulamentares com fundamento predominante na respectiva
oposição à Constituição, e essa pretensão não pode nesta jurisdição
ser apreciada, face à exclusiva competência na matéria atribuída ao
Tribunal Constitucional.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso, con-
firmando a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente.
Taxas de justiça: 40.000$00; Procuradoria: 20.000$00.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Simões de Oliveira (rela-
tor) — Madeira dos Santos — Abel Atanásio.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Recurso no 47.022. Recorrente: Miguel Ferreira Neiva. Recorrido:
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator: Exma Cons.a
Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

MIGUEL FERREIRA NEIVA veio interpor o presente recurso
jurisdicional o acórdão do Tribunal Central Administrativo, de fls.
125, que, confirmando o despacho do relator de fls. 105 e 106, de-
satendeu a reclamação para a conferência daquele despacho, que
indeferiu o seu pedido de suspensão da instância formulado no recurso
contencioso por ele interposto do despacho do SECRETÁRIO DE
ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, de 27.1.98.

Nas suas alegações, formulou as seguintes conclusões:
I — No despacho de 16.9.93 do Subsecretário de Estado Adjunto

da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento foi interposto re-
curso por colegas do ora recorrente, tendo havido outros, que, bem
como o recorrente, não recorreram desse despacho.

II — Aquele recurso obteve provimento, estando pendente no Pleno
do STA (Proc. no 34.044-A) o processo de execução do acórdão anu-
latório, no sentido de se essa decisão deve ou não ter efeitos
retroactivos.

III — No presente recurso defende o recorrente que o despacho
de 3 de Maio de 1996 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
quis dar tratamento igual a todos os funcionários envolvidos, inde-
pendentemente de terem ou não recorrido do despacho de 16.9.93.

IV — Só no processo de execução no 34.044-A se pode decidir
qual o tratamento que se quis dar aos ali exequentes, ou seja, só
conhecida essa decisão se poderá saber o tratamento que se quis
dar a todos os funcionários interessados, incluindo o recorrente.

V — Face ao exposto, o acórdão a proferir pelo STA naquele pro-
cesso de execução é prejudicial em relação à decisão a proferir no
presente processo.

VI — Decidindo em sentido contrário, o douto acórdão ora re-
corrido violou o no1 do artigo 279o do CPC.

Não houve contra-alegação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público entende que o recurso

não merece provimento, subscrevendo a fundamentação aduzida no
acórdão recorrido.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O recorrente requereu, a fls. 93, a suspensão da instância do recurso

contencioso até ao julgamento definitivo do processo no 34.044, pen-
dente neste STA.

O acórdão recorrido indeferiu aquele pedido de suspensão da ins-
tância pelos fundamentos constantes do despacho do relator, de fls.
105 e 106, ou seja, em síntese, por não se verificar qualquer relação
de prejudicialidade entre a decisão a ser proferida naquele processo
de execução de julgado no 34044-A e a questão a decidir no recurso
contencioso, não ocorrendo também qualquer outro motivo justificado
para tal suspensão.

Impugna o recorrente tal decisão, imputando-lhe violação do no1
do arto 279o do C.P.C., nos termos do qual ”o tribunal pode ordenar
a suspensão quando a decisão da causa estiver dependente do jul-

7353

gamento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo
justificado”.

Não há porém que entrar na apreciação do alegado erro de jul-
gamento, porquanto se constata que no processo no34044-A já foi,
em 2 do corrente mês, proferido acórdão, com trânsito em julgado.

Pelo que se verifica uma situação de inutilidade superveniente da
lide geradora de extinção, nos termos do arto 287 al. e) do C.P. Civil,
aplicável ex vi arto 1o da LPTA.

Pelo exposto, acordam em julgar extinto o recurso jurisdicional.
Transitado, baixem os autos ao TAC.
Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Isabel Jovita (Relatora) — Pam-
plona de Oliveira — Madeira dos Santos.

Acórdão de 2 de Outubro de 2001.

Assunto:

Execução de acórdão. Sentença. Trânsito julgado. Acto
renovável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A sentença transitada em julgado tem os efeitos da obri-
gatoriedade e da executoriedade. Com o primeiro efeito
entende-se que o que tiver sido decidido por sentença
é obrigatório para todas as entidades públicas e privadas
e deve ser respeitado e com o segundo pretende-se que
se o conteúdo da sentença for exequível, o que nela se
tiver decidido deve ser executado.

II — A Administração, a titulo de execução de sentença, deve
reconstituir a favor do funcionário a situação que ac-
tualmente existiria se não tivesse sido praticado o acto
ilegal.

III — O princípio do respeito pelo caso julgado não impede
a substituição do acto anulado por outro idêntico, se
a substituição se fizer sem repetições dos vícios deter-
minantes da anulação.

IV — Na hipótese de acto renovável, a execução de decisão
judicial anulatória do acto administrativo consiste na re-
construção da situação actual hipotética em que se en-
contraria o exequente não fora a prática do acto anulado,
ou seja, na prática de novo acto, de sentido idêntico
ou de sentido contrário, mas isento do vício que o
inquinava.

Recurso n.o 34 044-A. Recorrentes: Rosa Amélia Fonseca Vieira e
outros. Recorridos: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Re-
lator: Exmo. Conso. Pires Esteves.
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Acordam no Pleno da 1a Secção do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

Rosa Amélia Fonseca Vieira e mais 42 funcionários da Direcção-
-Geral da Alfândega, devidamente identificados nos autos, vieram
requerer a execução do acórdão de 26/9/95 que anulou por vício de
violação de lei o despacho do Sr. Subsecretário de Estado Adjunto
e do Orçamento, de 16/9/93, que considerara ”que o prazo fixado
no no1 do arto 7o do DL. no 274/90, de 7/9, era um prazo de caducidade
que, uma vez decorrido, não permitia a transição do pessoal das car-
reiras comuns para as específicas, técnicas da Direcção Geral da Al-
fândega”, por, no seu entender, tal acórdão ainda não estar inte-
gralmente executado, sem que exista causa legítima a falta da sua
integral execução.

Por acórdão de 9/7/98 da Secção do Contencioso deste Supremo
Tribunal foi julgado improcedente o pedido de execução e, com eles
não concordando, interpuseram do mesmo os recorrentes o presente
recurso jurisdicional, em cujas alegações formularam as seguintes
conclusões:

”1a O douto acórdão recorrido foi mais longe do que pretendeu
a própria autoridade recorrida, ao considerar cumprir o acórdão
anulatório.

2a Perante a decisão anulatória de um acto administrativo colo-
cam-se teoricamente duas questões:

a) saber se a própria decisão anulatória de um acto administrativo
repõe automaticamente e por si só a ordem jurídica sem necessidade
de qualquer conduta da Administração;

b) no caso de resposta negativa à questão anterior, saber a que
data se reportam os efeitos do acto a praticar pela Administração
em consequência da anulação.

3a Tanto no sistema francês como no português, não têm os re-
correntes dúvidas de que a questão da alínea a) da conclusão 2a

é resolvida no sentido de que após a anulação há necessidade de
novos actos da Administração (é só a esta questão que se reportam
Freitas do Amaral e Prosper Weil noas referências feitas na última
página do acórdão recorrido).

4a Quanto à questão referida na alínea b) da conclusão 2a, não
pode deixar de entender-se que os efeitos da decisão anulatória se
devem reportar à data em que deveria ter sido praticado o acto se
fosse o legal, ou seja, efeito retroactivo (e assim o entendem Freitas
do Amaral e Prosper Weil, como ficou demonstrado).

5a No caso em apreço, o momento da integração foi vinculadamente
estabelecido pela lei: um ano a partir da entrada em vigor do DL
no 274/90, de 7/9, arto7o no1; quanto muito - e sem conceder - aten-
dendo à lógica do acórdão anulatório, aceitar-se-ia (o que a entidade
recorrida também aceita) que a retroactividade se reportasse a 30
de Abril de 1994, ou seja, um ano após a publicação da lista de
classificação final de estágio. Entendimento diverso, levaria ao absurdo
de se admitir que os recorrentes ainda hoje estivessem à espera da
nomeação sem efeitos retroactivos. . . Até quando?

6a É no sentido exposto que têm de ser interpretados os conceitos
de execução e de actos e operações em que a execução deverá consistir
dos art. 5o no1 e 9o no2 do DL. no 256-A/77, de 17 de Junho, sob
pena de inconstitucionalidade por violação do disposto no no4 do
arto 168o no4 da Constituição. Na verdade,
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7a A execução que envolva a satisfação integral e efectiva do in-
teresse e dos direitos do recorrente no recurso contencioso faz parte
da tutela judicial efectiva.

8a O acórdão recorrido aplicou aqueles arts. 5o no1 e 9o no2, ambos
do DL. no 256/77, com o sentido que não satisfaz a tutela efectiva
dos direitos e interesses legalmente protegidos dos recorrentes; daí
que, com o sentido com que foram aplicados esses preceitos, viola
o disposto ao no4 do arto 268o da Constituição”.

Nas suas contra-alegações a entidade recorrida defende, em síntese,
que ”o acto anulado pelo acórdão de 26/10/95 repôs a Administração
na situação em que se encontrava à data do acto anulado ou seja na
situação de ter que «facere» todos os actos que por força do acto anulado
deixou de praticar, conducentes à concretização da nomeação na ca-
tegoria de verificador auxiliar aduaneiro de 2a classe, não sendo material
ou legalmente possível praticar mais qualquer outro acto de diferente
sentido”, devendo ser mantido o acórdão recorrido, por não ter violado
os art. 5o e segs. do DL. no 256-A/77.

Emitiu douto parecer o Ex.mo Procurador Geral Adjunto com o
seguinte teor:

”Com a autoridade recorrida e reiterando a posição já assumida
pelo Mo Po (fls. 150 a 152 v.), entendo que o douto acórdão recorrido
não merece censura, por ter feito correcta interpretação e aplicação
e aplicação do direito. Devem, pois, improceder as alegações dos
recorrentes e deverá ser improvido o presente recurso”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido foram dados como assentes os seguintes

factos:
1 — Por acórdão deste STA de 26/10/95, transitado em julgado,

foi anulado o acto de 16/9/93 do SEASEAO que, qualificando de
caducidade o prazo de um ano previsto no arto 7o no1 do DL. no

274/90, de 7/9 para transição para as carreiras especiais aduaneiras
dos funcionários do regime geral, impediu tal transição.

2 — Em execução deste acórdão foi publicada a Portaria no 92/96
de 26/3 e os ora exequentes foram nomeados verificadores auxiliares
aduaneiros de 2a classe, por despacho publicado na II série de DR
de 17/5/96.

3 — Em requerimentos entrados em diferentes datas do mês de
Outubro de 1996, os ora exequentes requereram o pagamento das
diferenças de vencimento verificadas entre 16/9/93 e a data da sua
nomeação acima referida.

4 — O requerimento para a execução deu entrada na Secretaria
do STA em 15/1/98 - segunda-feira.

Foi com base nestes factos que o tribunal ”a quo” julgou impro-
cedentes as questões prévias suscitadas e o pedido de execução, por
estar espontânea e integralmente cumprido o julgado.

Nas conclusões das suas alegações defendem os recorrentes que
o acórdão recorrido viola os arts. 5o e 9o no 2, ambos do DL. no

256-A/77, e o arto 268o no4 da CRP, pois entendem ter direito à
nomeação com todas as suas legais consequências, nomeadamente
remuneratórias e de carreira, desde a data indicada no arto 7o no1
do DL. no 274/90, de 7/9.

Vejamos se a execução do acórdão anulatório implica que a Ad-
ministração pague aos recorrentes a diferença de vencimentos a partir
de 16/9/93 entre a categoria que tinham e aquela que deveriam ter
e hoje têm.
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Além de outros, a sentença transitada em julgado tem os efeitos
da obrigatoriedade e da executoriedade. Com o primeiro efeito en-
tende-se que o que tiver sido decidido por sentença é obrigatória
para todas as entidades públicas e privadas e deve ser respeitado
(arto 210o no2 da CRP) e com o segundo pretende-se que se o conteúdo
da sentença for exequível, o que nela se tiver decidido deve ser exe-
cutado (no3 do mesmo preceito).

Deve, pois, a Administração, a título de execução de sentença,
reconstituir a favor do funcionário a situação que actualmente existiria
se não tivesse sido praticado o acto ilegal.

Em suma, os deveres da Administração, depois da anulação pelo
juiz duma das suas decisões, podem resumir-se num preceito: repor
as coisas no estado restittutio in integrum.

A execução de decisão judicial anulatória de acto administrativo
consiste na reconstituição da situação actual hipotética em que en-
contrariam os exequentes não fora a prática do acórdão anulado (Ac.
do STA de 22/4/99, rec. no. 28.957-A).

Ora o Sr. SEASEAO pelo seu despacho de 16/9/93, que foi con-
tenciosamente anulado, considerou que o prazo fixado no no.1 do
art.o 7.o do DL no. 274/90, de 7/9, era um prazo de caducidade, que
uma vez decorrido não permitia a transição dos recorrentes para as
carreiras especificas, técnicas, de Direcção-Geral das Alfândegas.

Este despacho foi anulado, devendo a Administração criar os lugares
e para eles serem transitados os interesses e foi o que a Administração
fez.

Não se refere naquele acórdão a partir de que momento estava
Administração obrigada a criar e a preencher tais lugares.

Assim, a Administração, em execução do acórdão anulatório, pro-
cedeu à publicação da Portaria no.92/96, através da qual criou os
lugares necessários para a transição dos recorrentes, tendo, também,
procedido ao seu respectivo e necessário preenchimento entende que
o acórdão anulatório se encontra totalmente executado.

Em concordância com tudo o exposto, nega-se provimento ao pre-
sente recurso jurisdicional.

Taxa de justiça e procuradoria pelos requerentes, que se fixam
respectivamente em 30.000$00 e 15.000$00, para cada um.

Lisboa, 2 de Outubro de 2001. — Américo Joaquim Pires Esteves
(Relator) — António Fernando Samagaio — Fernando Manuel Azeve-
do Moreira — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia e Melo — Rui Manuel
Pinheiro Moreira — Adelino Lopes — Abel Ferreira Atanásio — Carlos
José Belo Pamplona de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Reposicionamento de funcionários da DGCI. Acto recorrível.
Revogação de acto inválido consolidado. Retroactividade
de efeitos.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Não é interno o acto do Director-Geral das Contribui-
ções e Impostos que, revogando sem efeitos retroactivos
um acto anterior que fixara ao recorrente um deter-
minado posicionamento, lhe fixa um outro posiciona-
mento na respectiva carreira.

II — Interposto recurso hierárquico desse acto para o Secre-
tário de Estado dos Assuntos Fiscais, sobre este incumbe
o dever legal de decidir tal recurso, implicando o seu
silêncio a formação de indeferimento tácito contencio-
samente impugnável.

III — Ao acto pelo qual a Administração, admitindo embora
a ilegalidade do acto anterior, mas reconhecendo ter-se
tal ilegalidade tornado inimpugnável por não interpo-
sição atempada dos recursos que no caso cabiam, decide
revogar aquele acto, por razões de equidade, é aplicável
o regime de revogação dos actos válidos, podendo ser-lhe
atribuída eficácia apenas para o futuro.

Recurso n.o 47.719; Recorrentes: M.o P.o e Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais; Recorrido: Delfim Ferreira Rocha Azevedo; Re-
lator: Ex.mo Cons. Dr. Costa Reis.

Delfim Ferreira Rocha Azevedo interpôs, no Tribunal Central Ad-
ministrativo, recurso contencioso de anulação do acto tácito de in-
deferimento do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (do-
ravante SEAF) formado na sequência do recurso hierárquico que
lhe dirigiu do despacho do Sr. Director Geral das Contribuições e
Impostos, de 28/2/96, que lhe indeferiu o pedido de efeitos retroactivos
à decisão que refez a sua progressão na carreira, com fundamento
em vício de forma e de violação de lei.

Respondeu a Entidade Recorrida contestando que o acto impug-
nado sofresse dos vícios que lhe eram imputados e, consequentemente,
defendendo o não provimento do recurso.

No seu parecer final o Ilustre Magistrado do Ministério Público
defendeu e rejeição do recurso por entender que a Autoridade Re-
corrida não tinha o dever legal de se pronunciar sobre o pedido que
o Recorrente lhe fez e que, sendo assim, se não tinha formado qualquer
acto administrativo que pudesse ser objecto de imediata sindicância.

O recurso contencioso, contudo, mereceu provimento por ter sido
entendido que, por um lado, não se verificava a questão prévia sus-
citada por aquele Magistrado, e, por outro, conformemente às pre-
tensões do Recorrente, que o despacho que ordenou o seu reposi-
cionamento na carreira - muito embora não tivesse, como ele de-
fendeu, violado o disposto na al. b) do n.o1 do art. 128.o do CPA,
nem o princípio da igualdade consagrado nos arts. 266.o,n.o 2 da CRP
e 5.o do CPA - tinha contrariado o legislado nos art.s 114.o, n.o 1,
al. c) e 114.o do Dec. Reg. n.o 42/83 e 1.o do DL 119/85 e 145.o do
CPA, visto que ”o referido despacho com a fundação que utilizou tem
uma eficácia vinculadamente retroactiva”.

Inconformados com o assim decidido, tanto o Ilustre Magistrado
do Ministério Público - este reportado exclusivamente ao indeferi-
mento da questão prévia que havia suscitado - como a Autoridade
Recorrida dirigiram recursos jurisdicionais a este Tribunal pedindo
a sua revogação.
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O Ilustre Magistrado do Ministério Público rematou as suas ale-
gações com a formulação das seguintes conclusões:

1.a - Não tendo a Administração praticado qualquer acto admi-
nistrativo anterior, na acepção do art. 120.o do CPA, de definição
autoritária, individual e concreta, mas apenas acto interno de carácter
genérico destituído de eficácia externa na esfera do administrado,
o recurso hierárquico desse acto carecia de objecto.

2.a - Por se tratar de recurso contencioso ilegal, de acto inexistente,
que o Acórdão recorrido deveria ter rejeitado por falta de objecto
- inexistindo o dever legal de decidir da Autoridade Recorrida não
se formou acto tácito de indeferimento - deverá ser anulado por vio-
lação dos art.s 268.o, n.o4 da CRP, 24.o, al. b) e 25.o, n.o 1 da LPTA,
§ 4.o do art. 57.o do RSTA e 9.o, n.o1 al. a), 109.o e 166.o do CPA.

Por seu turno a Autoridade Recorrida concluiu do seguinte modo:
1 O douto Acórdão recorrido não faz uma correcta interpretação

e aplicação dos factos à lei ao anular o acto recorrido.
2 O douto Acórdão considera como objecto do recurso interposto

pela recorrente um acto interno, veiculado através do ofício 1245,
de 12 Março de 1996, ordenando aos serviços dependentes da Di-
recção-Geral dos Impostos que reposicionasse um grupo de funcio-
nários delimitados em função do eventual direito que teriam à mu-
dança de classe de acordo com o regime remuneratório anterior à
estrada em vigor do NSR.

3 O despacho de 28.02.96 não produziu nenhum efeito jurídico
imediato na esfera jurídica de quaisquer funcionários, não integra
o conceito de acto administrativo stricto sensu, tal como se encontra
previsto no art.o 120.o do CPA, nem de acto lesivo, pelo que é in-
susceptível de recurso, tanto nos termos do art.o 25.o da LPTA, como
nos termos do n.o4 do artigo 268.o da Constituição.

4 No entanto, ainda que se considere ilegal o despacho de 28.11.90,
nem a Administração nem o próprio Tribunal podiam invocar a ile-
galidade como fundamento para o revogar e anular, por força no
n.o1 do art.o 141.o do CPA, sob pena do acto revogatório ficar viciado
por incompetência ratione temporis, dado ter sido esta a solução
consagrada pelo legislador para a revogação dos actos inválidos.

5 O doutro acórdão não tem ainda razão quando refere que o
acto teria que ter sempre eficácia retroactiva, pois esta conclusão
violaria o n.o1 deste preceito que expressamente atribui à revogação
do acto efeitos para o futuro, violaria o seu n.o 2, dado que o acto
não é revogado dentro do prazo em que a lei o permite.

6 O douto Acórdão ao decidir, como decidiu, atribuindo efeitos
retroactivos, viola ainda a alínea a) do n.o3 daquele referido artigo,
porque só à Administração é dado o poder discricionário de atribuir
efeitos retroactivos ao acto, estando assim o Tribunal a substituir-se
à própria Administração.

7 O despacho de 28.02.96 foi proferido de acordo com o regime
legal da revogação dos actos administrativos, nomeadamente os artigos
141.o e 145.o do CPA.

8 Finalmente, aquele despacho foi proferido pela Administração
por razões de oportunidade e conveniência na prossecução do in-
teresse público, que lhe compete prosseguir nos termos do artigo 266.o
da Constituição.

Não foram apresentadas contra-alegações
Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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FUNDAMENTAÇÃO
I - MATÉRIA DE FACTO.
A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
A - Em 1/10/89 a Recorrente tinha a categoria de liquidador tri-

butário de 1.a classe do quadro de pessoal da DGCL.
B - Sobre o assunto ”Integração no NSR de Técnicos Tributá-

rios - Posse em 1991” foi elaborado o Parecer n.o 22/AJ/96 da Direcção
de Serviços de Gestão de Recursos Humanos da DGCI, datado de
14/2/96, que se encontra nos autos de fls. 15 a 23, cujo teor se considera
reproduzido, onde se concluía o seguinte:

”I Deve ser refeita a progressão do grupo de Técnicos referidos no
ponto 14 deste Parecer - grupo de 290, que se encontram no índice 460.

II Deve ser igualmente refeita a progressão dos funcionários referidos
no ponto 26.

III A resolução destas duas situações não implica afeitos retroactivos.”
C - No Parecer referido na alínea anterior o Subdirector Geral

das Contribuições e Impostos emitiu o seguinte Parecer datado de
28/2/96:

”Estou de acordo com o presente parecer. Como vem referido deve
considerar-se o reposicionamento dos funcionários, não devendo ser atri-
buído ao acto revogatório efeitos retroactivos, produzindo, pois, efeitos
só para futuro.”

D - No documento onde constam os Pareceres referidos nas alíneas
anteriores foi pelo Director Geral das Contribuições e Impostos pro-
ferido o seguinte despacho datado de 28/2/96:

”Concordo, nos termos e condições propostas pelo Sr. Subdirector
Geral.”

E - Do despacho transcrito na alínea anterior a Recorrente interpôs,
em 31/5/96, recurso hierárquico dirigido ao Sr. SEAF invocando os
fundamentos constantes de fls. 11 a 13 dos autos, cujo teor aqui se
dá por reproduzido, e onde se pedia a revogação parcial do acto
recorrido, determinando-se que este fosse aplicado a todos os des-
tinatários e, designadamente, ao Recorrente com efeitos retroactivos
à data em que adquiriria o direito à promoção à classe imediata,
o que ocorrera em 27/5/90.

F - Sobre esse recurso hierárquico não foi proferida qualquer
decisão.

II - O DIREITO
1. Os presentes recursos jurisdicionais dirigem-se contra uma sen-

tença que, por um lado, considerou que o acto impugnado ”não es-
gotava os seus efeitos nas relações interorgânicas, mas que tinha eficácia
externa, por produzir afeitos na situação jurídica do Recorrente, o qual,
em consequência dele, foi reposicionado no NRS sem efeitos retroactivos”
e, porque assim era, considerou que o mesmo tinha objecto e, con-
sequentemente, que não tinha fundamento a questão prévia suscitada
pelo Ilustre Magistrado do Ministério e, por outro, conhecendo do
mérito, que o mesmo estava ferido de vício de violação de lei e, por
essa razão, o anulou.

É contra esta decisão que se insurgem os recursos jurisdicionais
que ora se apreciam, pretendo o do Ilustre Magistrado do Ministério
Público que a sua revogação se faça com o fundamento de que o
recurso contencioso carecia de objecto, sendo que a revogação re-
clamada pela Autoridade Recorrida se funda na ilegalidade da decisão
que atribuiu efeitos retroactivos ao despacho sindicado.

Impõe-se, pois, o imediato conhecimento do primeiro dos apontados
recursos, pois que, por envolver questão prévia impeditiva do co-
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(1) Vd. entre outros, acórdãos da 1a Subsecção (acórdãos de 27/1/2002, P. 44.883, e
de 3/2/2000, P. 44.941) e da 2a Subsecção (acórdãos de 2/11/1999, P. 44.775, de 16/11/1999,
P. 44.775, de 16/11/1999, Ps. 44.987 e 45.019, de 14/12/1999, P. 45.224, e de 1/2/2000, Ps. 45.284
e 45.327) e a totalidade dos acórdãos até à presente data proferidos por esta 3a Subsecção
(acórdãos de 12/1/2000, P. 44.839, de 26/1/2000, P. 44.877, e de 2/2/2000, Ps. 45.031 e 45.208).
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nhecimento do mérito, a sua eventual procedência determinará a inu-
tilidade do conhecimento do recurso interposto pela Autoridade
Recorrida.

2. A questão suscitada no recurso interposto pelo Ilustre Magis-
trado do Ministério Público - a da rejeição do recurso contencioso
por falta de objecto em resultado de se não ter formado acto tácito
de indeferimento, atenta a inexistência do dever legal de decidir por
parte da Autoridade Recorrida - tem sido largamente discutida neste
Supremo Tribunal, tendo-se em relação a ela formado duas correntes
antagónicas.

De um lado, encontram-se aqueles que, como aquele Recorrente,
entendem que se não formou qualquer acto tácito de indeferimento
por inexistência do dever legal de decidir o recurso hierárquico dirigido
à Autoridade Recorrida e, deste modo, que haveria que rejeitar o
recurso contencioso dele interposto, por carência de objecto.

De outro, estão aqueles que consideram o acto hierarquicamente
impugnado como um verdadeiro acto administrativo, um acto plural,
com eficácia externa e, sendo assim, consideram que a Autoridade
Recorrida tinha o dever legal de se pronunciar sobre o recurso hie-
rárquico que lhe foi dirigido, o que os leva a concluir pela afectiva
formação de acto tácito de indeferimento contenciosamente im-
pugnável. (1)

Justificando a primeira daquelas correntes, escreveu-se no Acórdão
deste Tribunal de 4/11/99, rec. n.o 45.177:

”O despacho em causa é de mera eficácia interna, e destina-se, ex-
clusivamente, aos serviços dependentes do autor do acto, apontando-lhe
as directrizes a seguir nos casos concretos por ele referidos.

O despacho em referência não constitui, deste modo, um acto ad-
ministrativo contenciosamente sindicável, pois não integra uma decisão
de um órgão da Administração, que ao abrigo de norma de direito
público, vise produzir efeitos jurídicos numa situação individual e con-
creta (art. 129.o do CPA), nem pode ser considerado como directa e
imediatamente lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos do
Recorrido (art. 268.o, n.o4 da CRP).

Na presente situação, sendo o acto hierarquicamente impugnado con-
tenciosamente irrecorrível, não tinha a entidade ora Recorrente o dever
legal de decidir o recurso hierárquico dele interposto, pelo que, nos termos
do disposto nos art.s 9.o e 173.o,b) do CPA, não se formou acto tácito
de indeferimento, carecendo o recurso contencioso de objecto, o que
acarreta a ilegalidade da sua interposição; neste sentido, entre outros,
Acórdãos de 15/3/74, in AD 154/125, de 24/2/82, ibidem 250, 267, ambos
do Pleno, de 8/5/75, de 2/6/79, in AD, 216/1185, e 236/1033 e de 20/5/99,
rec. n.o 42.906.

Também não se omitiu pronúncia, concreta e definitiva, sobre todos
os casos individuais abrangidos, pois a decisão concreta de cada um
deles dependia do enquadramento administrativo da respectiva situação
individual no competente regime jurídico, pois apenas foi determinado
que essas situações concretas fossem revistas, embora atendendo à orien-
tação genericamente fixada e termos de se chegar à solução própria
de cada uma delas.”
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Parece-nos, porém, que as melhores razões para dirimir a iden-
tificada controvérsia se encontram na tese defendida pela segunda
das identificadas posições, pelo que a ela aderiremos, fazendo nossa
argumentação que a propósito tem sido exposta.

Escreveu-se no Acórdão 12/1/00, processo n.o 44.839:
”[. . .] sendo o despacho de 28 de Fevereiro de 1996 do Director-Geral

das Contribuições e Impostos um acto claramente revogatório de um
anterior despacho da mesma autoridade, emitido em 28 de Novembro
de 1990, que indeferira a pretensão do interessado de ser promovido
à categoria de liquidador tributário principal com efeitos retroactivos
a 10 de Março de 1990, tal despacho não seria 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 16 de Novembro
de 1999, o despacho de 28 de Fevereiro de 1996 visou definir a situação
jurídico-profissional da interessada ora recorrida, produzindo, pois, efei-
tos externos imediatos, não sendo por isso uma mera orientação trans-
mitida aos serviços hierarquicamente 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 28 de Fevereiro de 1996, 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 hierar-
quicamente impugnado é o que se reporta à não atribuição de efeitos
retroactivos ao reposicionamento remuneratório dos funcionários abran-
gidos pelo despacho, destinatários esses perfeitamente identificados pelos
serviços, como resulta da informação que serviu de base a prolação
do despacho. Nesta parte, pelo menos, o despacho não se limita a trans-
mitir orientações genéricas aos serviços quanto ao aludido reposicio-
namento, pois impõe desde logo uma solução, definindo autoritariamente
a situação desses funcionários, entre as queis se conta a ora recorrida,
na medida em que proíbe que os efeitos em princípio benéficos do or-
denado reposicionamento se prolonguem retroactivamente.

Não pode, assim, ter-se por interno um tal acto.”
Esta fundamentação pode ser, ainda, enriquecida pelas seguintes

considerações, extraídas do acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo de 10/12/98, processo n.o 393:

”É exacto que o despacho do superior hierárquico, que apenas con-
tenha uma orientação a observar pelos serviços, é um acto interno que,
podendo visar a emissão futura de algum acto com afeitos exteriores,
é contenciosamente irrecorrível (cfr. artigo 25.o, n.o1, da Lei de Processo
nos Tribunais Administrativos). Tais orientações nunca resolvem direc-
tamente situações reais, pois a solução a dar-lhes há-de imediatamente
advir de um acto que, respeitando embora os critérios fornecidos, lhes
acrescente a novidade de os imprimir, com a adequação necessária,
numa questão particular. Há que distinguir cuidadosamente estes casos,
em que o superior hierárquico fornece meras indicações, genéricas ou
abstractas, aos seus subalternos a fim de que estes venham a resolver
casuisticamente em conformidade, daqueles em que o superior decide
realmente, embora a efectivação da decisão proferida dependa de actos
de execução, isto é, de um qualquer acréscimo de actividade. E, como
resulta do que vimos expondo, os dois tipos de situações diferenciam-se
pela consideração distintiva de três realidades: os critérios teoréticos,
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as soluções que os apliquem e, por último, os modos de realização
prática das soluções entretanto estabelecidas.

Ora, não parece que se deva vislumbrar no acto de 28 de Fevereiro
de 1996 uma natureza puramente indicativa de uma resolução futura.
Desde logo, porque o despacho manifestou o explícito propósito de revogar
um acto anterior que indeferira a pretensão de muitos funcionários;
para além de que o despacho integra ainda a intenção de revogar as
definições relativas ao posicionamento de outros funcionários que, es-
tando em situação similar àqueles, com tais definições se haviam con-
formado. Ora, esta vertente destrutiva, operando a se e sobre actos per-
feitamente individualizados, não necessita de qualquer acréscimo ou com-
plemento para produzir de imediato os seus efeitos, o que significa que
o acto permeou a ordem jurídica, introduzindo-lhe logo uma assinalável
alteração. Quanto à sua vertente construtiva, há que reconhecer que
o despacho definiu o que devia acontecer a cada um dos funcionários
a que se referiu, e em que se incluía a ora recorrente, não deixando
aos subalternos qualquer margem de apreciação decorrente das pecu-
liaridades concretas de cada caso.

Convém, aliás, notar que a conformação feita pelo acto só repugna
à recorrente num único pormenor - o da não atribuição de efeitos re-
troactivos à solução acolhida. Ora, é inequívoco que, neste ponto, o
acto não se limitou a orientar ou a encaminhar, mas que decidiu em
termos categóricos, de sorte que, comunicado o acto, ficou logo claro,
para cada um dos seus múltiplos destinatários, que não iria beneficiar
da aludida retroactividade.

Por outro lado, o acto recorrido não é qualificável como genérico,
pois, na medida em que produziu imediatos efeitos jurídicos em casos
individuais e concretos, a sua pronúncia recaiu sobre a ordem do par-
ticular, em vez de simplesmente pairar no domínio da generalidade.
O que sucede é que o acto sub judice cabe na categoria dos chamados
actos administrativos plurais, já que incorpora um feixe de actos em
número correspondente à pluralidade dos seus destinatários - que são,
precisamente, as pessoas abrangidas pela decisão.

Ao invés do que defende o Ministério Público, as anteriores con-
siderações não prejudicam a doutrina de que os actos de processamento
de vencimentos incorporam definições jurídico-administrativas directa-
mente recorríveis. Assim é, realmente, e em princípio, a não ser que,
como resulta das regras gerais, a definição inclusa no acto de proces-
samento não passe da repetição de outra anterior. Praticado e comu-
nicado um acto que posicione um funcionário num determinado índice,
é óbvio que o ataque a esse posicionamento não poderá ser feito pela
interposição de recurso do acto processador que meramente secunde
a definição pretérita; o que denota que os actos de processamento de
vencimentos são atacáveis, mas, como é de regra, só na medida em
que integrem uma estatuição. Ora, o acto recorrido, embora sem descer
a pormenores, definiu qual o posicionamento futuro da recorrente nas
categorias e escalões, pelo que os actos de processamento dos seus ven-
cimentos mais não deverão fazer do que executar fielmente essa definição.
Se dela se apartarem, serão recorríveis; mas, enquanto a cumprirem,
não o serão, pois faltar-lhes-á a marca da novidade.

Aliás, ao argumentar com a recorribilidade dos actos de processamento
de vencimentos, o Sr. Procurador esqueceu um pormenor de suma im-
portância. É que, incidindo a controvérsia dos autos sobre a retroac-
tividade de uns benefícios, os actos de processamento dos vencimentos
futuros nunca se apresentariam como um modo de resolver a presente
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disputa, porque, debruçando-se cada um deles sobre o que é devido
«agora», nada de decisivo conteriam sobre o que porventura for devido
no passado. Os actos de processamento dos vencimentos da recorrente,
pela circunscrição do seu conteúdo, são alheios ao problema que a
aflige, pelo que não se apresentam como uma base a partir da qual
ela poderia resolvê-lo.

Deste modo, podemos afastar a objecção do Ministério Público, se-
gundo a qual o acto de 28 de Fevereiro de 1996 seria meramente interno
e genérico, pelo que teria inexistido o dever legal de decidir o recurso
hierárquico dele interposto o que conduziria à rejeição do presente recurso
contencioso, por falta de objecto.”

A estas considerações ainda se pode acrescentar o que se escreveu
no douto Acórdão desta Subsecção de 23/2/00, Rec. n.o 45.459.

Lê-se neste Acórdão:
”As precedentes considerações seriam suficientes para repelir a tese

da natureza interna e/ou genérica do acto alvo de recurso hierárquico
cujo indeferimento táctico constitui o objecto do presente recurso con-
tencioso. Acrescentar-se-á, no entanto, que, no presente caso, sendo pa-
tente o propósito de, através do despacho de 28 de Fevereiro de 1996,
o Director-Geral das Contribuições e Impostos ”revogar” o seu despacho
de 28 de Novembro de 1990, que expressamente indeferiu os reque-
rimentos apresentados pelos funcionários identificados na relação anexa
à Informação n.o 1184, sobre que foi exarado - sendo, assim, inques-
tionável a sua natureza de acto administrativo -, e constatando o ora
recorrente dessa relação (é o 2.o da 2.a folha relativa aos técnicos ve-
rificadores tributários), impõe-se a conclusão de que aquele acto visou
produzir efeitos imediatos na situação individual e concreta do recorrente.
Foi essa, aliás, a interpretação que os serviços administrativos deram
ao acto em causa, dele notificando pessoalmente o recorrente (cfr. fls. 16
destes autos), nada mais restando aos departamentos e serviços com-
petentes do que proceder à execução material da estatuição nele contida,
não lhe sendo deixada qualquer margem relevante de apreciação. Seria,
aliás, absurdo que, visando o despacho de 28 de Fevereiro de 1996
”revogar” o despacho de 28 de Novembro de 1990, da autoria da mesma
entidade (Director-Geral das Contribuições e Impostos), se atribuísse
àquele despacho a natureza de instruções dirigidas aos seus subalternos
para estes revogarem acto do seu superior, o que consabidamente não
é permitido por lei (cfr. artigo 142.o, n.o1, do Código do Procedimento
Administrativo, que estabelece a regra de que a competência para a
revogação de actos administrativos cabe aos respectivos autores ou seus
superiores hierárquicos).”

Improcede, assim, a questão da rejeição do recurso contencioso.
2. Impõe-se, agora, conhecer do recurso interposto pela Autoridade

Recorrida que considera errado entendimento sufragado no Tribunal
a quo atribuindo ao despacho em causa efeitos retroactivos.

Justificando essa decisão, o douto Acórdão recorrido afirmou.
-”ao se ordenar o reposicionamento do Recorrente, por se atender

que ele fora mal posicionado em virtude de se não ter tomado em con-
sideração uma promoção ”subjectivada”, está-se a afirmar que ele ad-
quirira um direito a ser promovido e a ser posicionado de acordo com
esse direito e, consequentemente, a praticar um acto que vai ter eficácia
em momento temporal anterior

-”quando a Administração coloca um funcionário numa determinada
categoria fica vinculada a reconhecer-lhe os direitos inerentes ao estatuto
respectivo (como o vencimento a que ela corresponde), pelo que se o



(2) Vd. acórdãos de 16/11/99, processo n.o 44.987, de 14/12/99, processo n.o 45.399, de
12/1/00, processo n.o 44.839, de 26/1/00, processo n.o 44.877, de 27/1/00, processo n.o 44.883,
de 2/2/00, processos n.os 45.031 e 45.208, de 3/2/00, processo n.o 44.941, de 23/2/00, proc.
n.o 45.459 e de 12/4/00, proc. n.o 45.939.
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reposicionamento se reporta ao passado as consequências jurídicas são
as que decorrem da lei e da categoria em que se fez a reposição.

-O fundamento da revogação operada foi a ilegalidade do acto re-
vogado, pelo que ela estava sujeita ao regime do art. 145.o, n.o2, do
CPA, que impõe a retroactividade.

-Mesmo que se entendesse que o fundamento da revogação não fora
a ilegalidade, as regras jurídicas necessariamente aplicáveis à categoria
onde o funcionário era integrado impunham a retroactividade.”

Ora esta tese não tem merecido o acolhimento da jurisprudência
deste Supremo Tribunal que, repetida e recentemente, se tem pro-
nunciado sobre esta questão (2) em termos que merecem a nossa
adesão, pelo que nos limitaremos a subscrever o que aí tem sido
dito.

Escreveu-se no citado acórdão de 12/1/00, proc. n.o 44.839:
”Tal como se reconhece no acórdão recorrido, o aludido preceito

do Código de Procedimento Administrativo [artigo 145.o, n.o 2] fixa
os efeitos do acto revogatório nos seguintes termos que agora nos in-
teressam: em princípio a revogação produz apenas efeitos para o futuro,
excepto quando se fundamente na invalidade do acto revogado, caso
em que a revogação tem efeito retroactivo.

Interessa, por isso, interpretar o acto revogatório para poder descor-
tinar-se o seu fundamento.

Não há dúvida de que ao proferir o seu despacho de 28 de Fevereiro
de 1996, o Director-Geral das Contribuições e Impostos concordou com
a informação 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 verdade, 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 domínio
da revogabilidade dos actos válidos.

Não é assim difícil surpreender na decisão revogatória apenas a preo-
cupação de tornar homogéneo o estatuto remuneratório dos funcionários,
numa perspectiva de boa administração ou de conveniência, atenta a
indesejável disparidade que acasos diversos haviam provocado.

Assim, a eventual ilegalidade, embora «sanada», no entender da Ad-
ministração, 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 remuneratórios
diversos quanto a funcionários em igualdade de situações funcionais.
A revogação radica portanto essencialmente num fundamento de con-
veniência, não tendo sido emitido o acto em análise com a mera intenção
de repor a legalidade.

O discurso fundamentador produzido revela que a Administração se-
guiu o entendimento expresso, por exemplo, por FREITAS DO AMARAL
e outros (Código do Procedimento Administrativo Anotado, 3.a edição,
Coimbra, 1997) nos seguintes termos: «. . . o decurso do prazo para
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a interposição do recurso contencioso sem que se haja verificado a im-
pugnação do acto tem por consequência a sanação dos vícios que de-
terminam a ilegalidade do mesmo, que deixam de poder ser jurisdi-
cionalmente apreciados. Como decorrência deste regime, impõe-se a con-
clusão de que também os órgãos administrativos deixam, a partir desse
momento, de os poder invocar como fundamento para a revogação.
O decurso dos prazos referidos neste artigo sem que o acto seja impugnado
ou revogado determina a sanação deste, tudo se passando como o acto
fosse válido, o que, para efeitos de revogação, conduz à aplicação do
artigo 140o».

Efectivamente, nos termos deste artigo 140.o do Código do Proce-
dimento Administrativo, a lei consagrou a possibilidade de livre revogação
de actos válidos constitutivos de direitos, com fundamento na sua in-
conveniência, na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses 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 impug-
nabilidade, o certo é que se impõe parificar o regime de revogabilidade
desses actos com o da revogabilidade dos actos válidos, face ao que
se dispõe no artigo 141.o, n.o1, do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

É, portanto, este o regime a que deve obediência o acto revogatório
e não aquele que está previsto, quando aos actos inválidos, no artigo
145.o do mesmo Código.

De outro modo, a Administração estaria impedida de revogar estes
actos, face ao disposto no citado artigo 141.o, n.o1, tendo em conta
o decurso de tempo acorrido desde a emissão dos actos revogados, o
que seria absurdo.

Com efeito, por força deste preceito, a revogabilidade dos actos in-
válidos 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 res-
posta da entidade recorrida.

Seria, portanto, inexplicável que uma vez estabilizados na ordem ju-
rídica os actos inválidos anteriores, por ausência de impugnação, a Ad-
ministração devesse mantê-los, por estar impedida de minorar os efeitos
lesivos que deles decorrem para os particulares interessados.

De resto, é esta a orientação que este Tribunal tem adoptado em
casos idênticos (citados acórdão de 16 de Novembro de 1999 e de 14
de Dezembro de 1999).

Espelha-se nestes arestos o entendimento de que o núcleo essencial
da fundamentação do acto contenciosamente recorrido reside na con-
sideração de que a ilegalidade de que padecia o acto revogado estava
já sanado pelo decurso do prazo sem impugnação do respectivo acto,
o que o convalidara, pelo que a revogabilidade desse acto apenas seria
compaginável com o regime de revogação dos actos válidos.”

Reforçando esta argumentação, escreveu-se no Acórdão de 23/2/00,
proc. n.o 45.459:

”Idêntico entendimento foi sustentado por JOSÉ CARLOS VIEIRA
DE ANDRADE, em anotação crítica ao acórdão deste Supremo Tribunal
Administrativo, de 5 de Março de 1996, processo n.o 37.151 (”Discri-
cionariedade e reforma de actos administrativos vinculados desfavorá-
veis”,Cadernos de Justiça Administrativa, n.o11, Setembro/Outubro de
1008, pág. 10), que também decidira que ”a admitir-se que o poder
de revogar um acto ilegal já consolidado na ordem jurídica assume
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carácter discricionário, a margem de liberdade de apreciação esgota-se
na opção quanto a manter ou revogar esse acto”, mas que, ”decidindo
revogar o acto administrativo, a Administração está vinculada a critérios
de legalidade na definição ex novo da situação jurídica concreta, não
sendo livre de adoptar qualquer outra solução que não se conforme,
em todos os seus aspectos, com o respectivo regime legal”.

O citado autor começa por salientar o desconforto que tal enten-
dimento, desde logo, suscita, pois, ”por um lado, contende de algum
modo com o senso comum de justiça e de equilíbrio, radicado nessa
ideia (que integra a nossa «natureza cultural») de que, em princípio,
quem pode o mais pode o menos: se a Administração pode não dar
nada, terá de haver uma boa razão para não poder dar alguma coisa”,
e, ”por outro lado, temer-se-á que uma tal solução desfavoreça afinal
os interesses dos particulares cujos direitos pretendia proteger, pois que
levará a Administração a não rever os seus actos iníquos (a nada dar)
por entender que não pode dar satisfação integral aos interesses par-
ticulares (por não poder dar tudo), ainda que estivesse disposta a remediar
a situação para o futuro (a dar a partir de certo momento)”.

Analisando depois a questão numa perspectiva estritamente jurídica,
o mesmo autor, embora divergindo, na esteira de ROGÉRIO SOARES,
do entendimento tradicional (sustentado, designadamente, por MAR-
CELLO CAETANO) de que o decurso do prazo de impugnação de
acto inválido sana o respectivo vício, tudo se passando como se de
um acto válido se tratasse, e considerando antes que ”o decurso do
prazo de impugnação contenciosa de acto anulável não torna o acto
válido, mas apenas inimpugnável, isto é, insusceptível de impugnação
pelo particular, firmando-se na ordem jurídica com a força de caso
decidido”, sustenta que ”resulta desta concepção que o acto continua
inválido e que, por isso, há-de ser possível, em certas condições - em
função do interesse público e com respeito pelos princípios gerais do
direito, em espacial, pelos princípios da proporcionalidade e da protecção
da confiança -, a sua anulação administrativa (a sua «revogação», mas
também com fundamento na respectiva invalidade), designadamente
quando se trate de actos desfavoráveis ou de parte desfavorável de acto
constitutivo de direitos”, mas que, ”de todo o modo, esta possibilidade
de revogação anulatória» constitui sempre um poder discricionário de
exercício oficioso, que tem de ser expressamente fundamentado e exige
uma reavaliação do interesse público nas circunstâncias concretas do
caso, não estando o órgão administrativo obrigado, em abstracto, a anular
o acto que se tenha estabilizado como caso decidido”.”Ora - conclui
o autor citado - nada obsta a que a «revisão anulatória» em sede de
autocontrole tenha apenas efeitos ex nunc correnponderá, então, a uma
revogação de acto inválido inimpugnável, com fundamento em incon-
veniência, que sempre considerámos admissível -, pois que uma tal li-
mitação dos efeitos não é necessariamente arbitrária (não se trata, por
exemplo, de estabelecer um montante intermédio de pensão) e poderá
fundar-se na concordância prática do princípio de justiça (que impõe
rever a situação) com o princípio de economicidade (havendo dificul-
dades orçamentais em pagar os retroactivos)”.

Finalizando, diremos, com o mesmo autor, que também no caso pre-
sente ”o conteúdo do segundo acto é o de alteração ou reforma do
acto anterior, quando muito de substituição, em qualquer caso, uma
transformação para o futuro, que não pretende pôr em causa a primeira
decisão (que se considera firmada), mas agir sobre a relação jurídica
dele resultante”, ”com base num novo entendimento da lei e em princípios
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de equidade, para assegurar uma igualdade de estatuto prospectivo e
não de uma acção de controle, com o objectivo de reintegração da
legalidade violada”, daqui derivando que ”o segundo acto só produz
afeitos para o futuro, embora a Administração pudesse atribuir-lhe efeito
retroactivo (artigo 145.o, n.os 1 e 3, do Código do Procedimento Ad-
ministrativo)”, não podendo o tribunal ”para verificar a legalidade deste
segundo acto, eleger como padrão o acto que legalmente deveria seguir-se
ao requerimento inicial, pressupondo a destruição (anulação) do acto
inicial até porque tal destruição não é possível para o tribunal e, pres-
supondo que seria possível para a Administração, não foi querida por
esta”.

Também por esta via se conclui pela não verificação do segundo
fundamento invocado pelo acórdão recorrido para anular o acto im-
pugnado: o vício de violação do artigo 145.o, n.o 2, do Código do Pro-
cedimento Administrativo.”

Concluindo-se pela improcedência do vícios de violação de lei que
o acórdão recorrido julgara verificado, impõe-se a revogação da de-
cisão de anulação do indeferimento tácito impugnado que nele se
estribara e remessa dos autos ao Tribunal a quo para que este conheça
do vício de forma que não chegou a ser conhecido.

Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam
em:

1. Conceder provimento ao recurso jurisdicional da autoridade re-
corrida, revogando o acórdão recorrido e determinando a remessa
dos autos ao tribunal a quo para conhecimento do vício imputado
ao acto impugnado ainda não apreciado.

2. Negar provimento ao recurso do Exmo. Magistrado do Mo. Po.
Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Costa Reis (relator). — António
Samagaio — Pamplona de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Reposicionamento de funcionários da DGCI. Acto recorrível.
Revogação de acto inválido consolidado. Retroactividade
de efeitos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não é interno o acto do Director-Geral das Contribuições
e Impostos que, revogando sem efeitos retroactivos um
acto anterior que fixara ao recorrente um determinado
posicionamento, lhe fixa um outro posicionamento na
respectiva carreira.

II — Interposto recurso hierárquico desse acto para o Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, sobre este incumbe o
dever legal de decidir tal recurso, implicando o seu silêncio
a formação de indeferimento tácito contenciosamente
impugnável.
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III — Ao acto pelo qual a Administração, admitindo embora
a ilegalidade do acto anterior, mas reconhecendo ter-se
tal ilegalidade tornado inimpugnável por não interposição
atempada dos recursos que no caso cabiam, decide re-
vogar aquele acto, por razões de equidade, é aplicável
o regime de revogação dos actos válidos, podendo ser-lhe
atribuída eficácia apenas para o futuro.

Recurso n.o 47.762. Recorrentes: Ministério Público e Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais. Recorrida: Mercedes Maria Faria
Gonçalves. Relator: Exmo Juiz Cons.o Dr. Costa Reis.

I

Mercedes Maria Faria Gonçalves interpôs, no Tribunal Central
Administrativo, recurso contencioso de anulação do acto tácito de
indeferimento do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (do-
ravante SEAF) formado na sequência do recurso hierárquico que
lhe dirigiu do despacho, do Sr. Director Geral das Contribuições e
Impostos, de 28/2/96, que lhe indeferiu o pedido de atribuição de
efeitos retroactivos à decisão que refez a sua progressão na carreira,
com fundamento em vício de forma e de violação de lei.

Recurso esse que mereceu provimento por ter sido entendido que,
conformemente às pretensões da Recorrente, o despacho que ordenou
o seu reposicionamento na carreira - muito embora não tenha, como
se defendeu, violado o que dispõe na al. b) do n.o 1 do art. 128.o
do CPA, nem o princípio da igualdade consagrado nos arts. 266.o,
n.o 2 da CRP e 5.o do CPA - tinha contrariado o disposto nos arts. 114.o,
n.o 1, al. c) e 114.o do Dec. Reg. n.o 42183 e 1.o do DL 119/85 e
145.o do CPA; porquanto “o referido despacho com a fundamentação
que utilizou tem uma eficácia vinculadamente retroactiva.”

Inconformados com o assim decidido, tanto o Ilustre Magistrado
do Ministério Público - este reportado exclusivamente ao indeferi-
mento da questão prévia que havia suscitado relativa à rejeição, do
recurso por carência de objecto do recurso, visto a Autoridade Re-
corrida não ter o dever legal de decidir - como a Autoridade Recorrida
dirigiram recursos jurisdicionais a este Tribunal pedindo a sua
revogação.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público rematou as suas ale-
gações com a formulação das seguintes conclusões:

1.a - Não tendo a Administração praticado qualquer acto admi-
nistrativo anterior, na acepção do art. 120.o do CPA, de definição
autoritária, individual e concreta, mas apenas acto interno de carácter
genérico destituído de eficácia externa na esfera do administrado,
o recurso hierárquico desse acto carecia de objecto.

2.a - Por se tratar de recurso contencioso ilegal, de acto inexistente,
que o Acórdão recorrido deveria ter rejeitado por falta de objecto
- inexistindo o dever legal de decidir da Autoridade Recorrida não
se formou acto tácito de indeferimento -deverá ser anulado por vio-
lação dos art.s 268.o, n.o 4 da CRP, 24.o, al. b) e 25.o, n.o 1 da LPTA,
§ 4.o do art. 57.o do RSTA e 9.o, n.o 1 al. a), 109.o e 166.o do CPA.

Por seu turno a Autoridade Recorrida concluiu do seguinte modo:
1. - O Acórdão recorrido não faz uma interpretação correcta nem

dos factos nem da lei ao anular o actos proferido pelo DGCI em
28/2/96, para além de exceder as competências atribuídas ao poder
judicial.
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2. - Pois, ainda que se considerasse ilegal o citado despacho estava
há muito consolidado na ordem jurídica, quer por não ter sido im-
pugnada a sua validade pela Recorrente quer por não ter sido opor-
tunamente revogado pela Administração.

3. - O despacho de 28/2/96 não poderia ter efeitos retroactivos
sob pena de violação do n.o 1 do art. 141.o do CPA.

4. - O douto Acórdão ao impor à Administração a revogação anu-
latória viola o n.o 1 do art. 141.o do CPA e sobrepõe-se à disciplina
legal do regime de “sanação” do caso resolvido.

5. - Por outro lado, não houve a alegada violação do n.o 2 do
art. 145.o do CPA, que só ocorreria se o acto recorrido tivesse sido
revogado dentro do prazo previsto no n.o 1 do art. 141 do mesmo
diploma legal.

6. - Para além daquele prazo não poderá mais invocar-se a ile-
galidade como fundamento da revogação , sob pena de incompetência
rationae temporis.

7. - O n.o 1 do art. 141.o constitui um limite temporal que à actuação
da Administração quer ao poder de controle pelos tribunais.

8. - O que está em causa não é mais o exercício do poder de
controle suscitado por impugnação administrativa que visa a veri-
ficação da ilegalidade, mas a revogação de acto inválido inimpugnável
firmado na ordem jurídica com fundamento em conveniência.

9. - E ainda 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 “in aeternum”.

10. - A decisão recorrida, ao decidir como decidiu, violou expres-
samente o n.o 1 do art. 141 do CPA, postergando um dos princípios
enformadores do Estado de direito: a segurança jurídica.

Não foram apresentadas contra-alegações.
Mostrando-se colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

II

A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
A. - Em 1/10/89 a Recorrente tinha a categoria de liquidador tri-

butário de 1a classe do quadro de pessoal da DGCI.
B. - Sobre o assunto “Integração no NSR de Técnicos Tributários

- Posse em 1991” foi elaborado o Parecer n.o 22/AJ/96 da Direcção
de Serviços de Gestão de Recursos Humanos da DGCI, datado de
14/2/96, que se encontra nos autos de fls. 14 a 22, cujo teor se considera
reproduzido, onde se concluía o seguinte:

“I - Deve ser refeita a progressão do grupo de Técnicos referidos
no ponto 14 deste Parecer - grupo de 290 que se encontram 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
retroactivos.”

C. - No Parecer referido na alínea anterior o Subdirector Geral
das Contribuições e Impostos emitiu o seguinte Parecer datado de
28/2/96.

“Estou de acordo com o presente parecer. Como vem referido
deve considerar-se o reposicionamento dos funcionários, não devendo
ser atribuído ao acto revogatório efeitos retroactivos, produzindo, pois,
efeitos só para futuro.”
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D. - No documento onde constam os Pareceres referidos nas alíneas
anteriores foi pelo Director Geral das Contribuições e Impostos pro-
ferido o seguinte despacho datado de 2812/96:

“Concordo, nos termos e condições propostas pelo Sr. Subdirector
Geral.”

E. - Do despacho transcrito na alínea anterior a Recorrente interpôs
recurso hierárquico dirigido ao Sr. SEAF invocando os fundamentos
constantes de fls. 10 a 12 dos autos, cujo teor aqui se dá por re-
produzido, e onde se pedia a revogação parcial do acto recorrido,
determinando-se que este fosse aplicado a todos os destinatários e,
designadamente, ao Recorrente com efeitos retroactivos à data em
que adquirira o direito à promoção à classe imediata, o que ocorrera
em 26/10/89.

F. - Sobre esse recurso hierárquico não foi proferida qualquer
decisão.

III

Os presentes recursos jurisdicionais dirigem-se contra uma sentença
que, por um lado, considerou que o acto impugnado “não esgotava
os seus efeitos nas relações interorgânicas, mas que tinha eficácia
externa, por produzir efeitos na situação jurídica do Recorrente, o
qual, em consequência dele, foi reposicionado no NRS sem efeitos
retroactivos” e, porque assim era, considerou que o mesmo tinha
objecto e, consequentemente, que não tinha fundamento a questão
prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado do Ministério e, por outro,
conhecendo do mérito, que o mesmo estava ferido de vício de violação
de lei e, por essa razão, o anulou.

É contra esta decisão que aqueles recursos se insurgem, preten-
dendo o do Ilustre Magistrado do Ministério Público que a sua re-
vogação se faça com o fundamento de que o recurso contencioso
carece de objecto, revogação que a Autoridade Recorrida reclama
por ser ilegal atribuir efeitos retroactivos ao despacho sindicado.

Impõe-se, pois, o imediato conhecimento do primeiro dos apontados
recursos, pois que, por envolver questão prévia impeditiva do co-
nhecimento do mérito, a sua procedência determinará a inutilidade
do conhecimento do recurso interposto pela Autoridade Recorrida:

1. A questão suscitada no recurso interposto pelo Ilustre Magistrado
do Ministério Público - a da rejeição do recurso contencioso por
falta de objecto em resultado de se não ter formado acto tácito de
indeferimento, atenta a inexistência do dever legal de decidir por
parte da Autoridade Recorrida - tem sido largamente discutida neste
Supremo Tribunal tendo-se em relação a ela formado duas correntes
antagónicas.

De um lado, encontram-se aqueles que, como aquele Magistrado,
entendem que se não formou qualquer acto tácito de indeferimento
por inexistência do dever legal de decidir o recurso hierárquico dirigido
à Autoridade Recorrida e, deste modo, que haveria que rejeitar o
recurso contencioso dele interposto, por carência de objecto.

De outro, estão aqueles que consideram o acto hierarquicamente
impugnado como um verdadeiro acto administrativo, um acto plural,
com eficácia externa e, sendo assim, consideram que a Autoridade
Recorrida tinha o dever legal de decidir o que os leva a concluir

(1) Vd. entre outros, acórdãos da 1.a Subsecção (acórdãos de 27/1/2000, p.44.883, e de
3/2/2000, p.44.491) e da 2.a Subsecção (acórdãos de 2/11/1999, p.44.775, de 16/11/1999,
Ps. 44.987 e 45.019, de 14/12/1999, P.45.224, e de 1/2/2000, Ps. 45.284 e 45.327) e a totalidade
dos acórdãos até à presente data proferidos por esta 3.a Subsecção (acórdãos de 12/1/2000,
P. 44.839, de 26/1/2000, P.44.877, e de 2/2/2000, Ps. 45.031 e 45.208).
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pela efectiva formação de acto tácito de indeferimento contencio-
samente impugnável. (1)

Justificando a primeira daquelas correntes escreveu-se no Acórdão
deste Tribunal de 4/11/99, rec. n.o 45.177:

“O despacho em causa é de mera eficácia interna, e destina-se,
exclusivamente, aos serviços dependentes do autor do acto, apon-
tando-lhe as directrizes a seguir nos casos concretos por ele referidos.

O despacho em referência não constitui, deste modo, um acto ad-
ministrativo contenciosamente sindicável, pois não integra uma de-
cisão de um órgão da Administração, que ao abrigo de norma de
direito público, vise produzir efeitos jurídicos numa situação individual
e concreta (art. 120.o do CPA), nem pode ser considerado como directa
e imediatamente lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos
do Recorrido (art. 268.o, no 4 da CRP).

Na presente situação, sendo o acto hierarquicamente impugnado
contenciosamente irrecorrível, não tinha a entidade ora Recorrente
o dever legal de decidir o recurso hierárquico dele interposto, pelo
que, nos termos do disposto nos art.s 9.o e 173.o, b) do CPA, não
se formou acto tácito de indeferimento, carecendo o recurso con-
tencioso de objecto, o que acarreta a ilegalidade da sua interposição;
neste sentido, entre outros, Acórdãos de 15/3/74,in AD 154/125, de
24/2/82, ibidem 250, 267, ambos do Pleno, de 8/5/75, de 2/6/79 in
AD , 216/1185 e 236/1033 e de 20/5/99, rec. n.o 42.906.

Também não se omitiu pronúncia, concreta e definitiva, sobre todos
os casos individuais abrangidos, pois a decisão concreta de cada um
deles dependia do enquadramento administrativo da respectiva si-
tuação individual no competente regime jurídico, pois apenas foi de-
terminado que essas situações concretas fossem revistas, embora aten-
dendo à orientação genericamente fixada em termos de se chegar
à solução própria de cada uma delas».

“Parece-nos, porém, que as melhores razões para dirimir a iden-
tificada controvérsia se encontram na tese defendida pela segunda
das identificadas posições, pelo que a ela aderiremos, fazendo nossa
argumentação que a propósito tem sido exposta.

Escreveu-se no Acórdão 12/1/00, processo n.o 44.839:
“(...) sendo o despacho de 28 de Fevereiro de 1996 do Director-

-Geral das Contribuições e Impostos um acto claramente revogatório
de um anterior despacho da mesma autoridade,. emitido em 28 de
Novembro de 1990, que indeferira a pretensão do interessado de
ser promovido à categoria de liquidador tributário principal com efei-
tos retroactivos a 10 de Março de 1990, tal despacho não seria 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 16 de No-
vembro de 1999, o despacho de 28 de Fevereiro de 1996 visou definir
a situação jurídico-profissional da interessada ora, recorrida, produ-
zindo, pois, efeitos externos imediatos, não sendo por isso uma mera
orientação transmitida aos serviços hierarquicamente dependentes da-
quela autoridade.
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E daí que sobre o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a
quem foi dirigido o recurso hierárquico tendo por objecto aquele
despacho de 28 de Fevereiro de 1996 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, como resulta da Informação que serviu
de base a 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.”
Esta fundamentação pode ser, ainda, enriquecida pelas seguintes

considerações, extraídas do acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo de 10/12/98, processo n.o 393:

“É exacto que o despacho do superior hierárquico, que apenas
contenha uma orientação a observar pelos serviços, é um acto interno
que, podendo visar a emissão futura de algum acto com efeitos ex-
teriores, é contenciosamente irrecorrível (cfr. artigo 25.o, n.o 1, da
Lei de Processo nos Tribunais Administrativos). Tais orientações nun-
ca resolvem directamente situações reais, pois a solução a dar-lhes
há-de imediatamente advir de um acto que, respeitando embora os
critérios fornecidos, lhes acrescente a novidade de os imprimir, com
a adequação necessária, numa questão particular. Há que distinguir
cuidadosamente estes casos, em que o superior hierárquico fornece
meras indicações, genéricas ou abstractas, aos seus subalternos a fim
de que estes venham a resolver casuisticamente em conformidade,
daqueles em que o superior decide realmente, embora a efectivação
da decisão proferida dependa de actos de execução, isto é, de um
qualquer acréscimo de actividade. E, como resulta do que vimos ex-
pondo, os dois tipos de situações diferenciam-se pela consideração
distintiva de três realidades: os critérios teoréticos, as soluções que
os apliquem e, por último, os modos de realização prática das soluções
entretanto estabelecidas.

Ora, não parece que se deva vislumbrar no acto de 28 de Fevereiro
de 1996 uma natureza puramente indicativa de uma resolução futura.
Desde logo, porque o despacho manifestou o explícito propósito de
revogar um acto anterior que indeferira a pretensão de muitos fun-
cionários; para além de que o despacho integra ainda a intenção
de revogar as definições relativas ao posicionamento de outros fun-
cionários que, estando em situação similar àqueles, com tais definições
se haviam conformado. Ora, esta vertente destrutiva, operando a se
e sobre actos perfeitamente individualizados, não necessita de qual-
quer acréscimo ou complemento para produzir de imediato os seus
efeitos, o que significa que o acto permeou a ordem jurídica, in-
troduzindo-lhe logo uma assinalável alteração. Quanto à sua vertente
construtiva, há que reconhecer que o despacho definiu o que devia
acontecer a cada um dos funcionários a que se referiu, e em que
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se incluía a ora recorrente, não deixando aos subalternos qualquer
margem de apreciação decorrente das peculiaridades concretas de
cada caso.

Convém, aliás, notar que a conformação feita pelo acto só repugna
à recorrente num único pormenor - o da não atribuição de efeitos
retroactivos à solução acolhida. Ora, é inequívoco que, neste ponto,
o acto não se limitou a orientar ou a encaminhar, mas que decidiu
em termos categóricos, de sorte que, comunicado o acto, ficou logo
claro, para cada um dos seus múltiplos destinatários, que não iria
beneficiar da aludida retroactividade.

Por outro lado, o acto recorrido não é qualificável como genérico,
pois, na medida em que produziu imediatos efeitos jurídicos em casos
individuais e concretos, a sua pronúncia recaiu sobre a ordem do
particular, em vez de simplesmente pairar no domínio da generalidade.
O que sucede é que o acto sub judice cabe na categoria dos chamados
actos administrativos plurais, já que incorpora um feixe de actos em
número correspondente à pluralidade dos seus destinatários - que
são, precisamente, as pessoas abrangidas pela decisão.

Ao invés do que defende o Ministério Público, as anteriores con-
siderações não prejudicam a doutrina de que os actos de proces-
samento de vencimentos incorporam definições jurídico-administra-
tivas directamente recorríveis. Assim é, realmente, e em princípio,
a não ser que, como resulta das regras gerais, a definição inclusa
no acto de processamento não passe da repetição de outra anterior.
Praticado e comunicado um acto que posicione um funcionário num
determinado índice, é óbvio que o ataque a esse posicionamento não
poderá ser feito pela interposição de recurso do acto processador
que meramente secunde a definição pretérita; o que denota que os
actos de processamento de vencimentos são atacáveis, mas, como
é de regra, só na medida em que integrem uma estatuição inovatória.
Ora, o acto recorrido, embora sem descer a pormenores, definiu qual
o posicionamento futuro da recorrente nas categorias e escalões, pelo
que os actos de processamento dos seus vencimentos mais não deverão
fazer do que executar fielmente essa definição. Se dela se apartarem,
serão recorríveis; mas, enquanto a cumprirem, não o serão, pois fal-
tar-lhes-á a marca da novidade.

Aliás, ao argumentar com a recorribilidade dos actos de proces-
samento de vencimentos, o Sr. Procurador esqueceu um pormenor
de suma importância. É que, incidindo a controvérsia dos autos sobre
a retroactividade de uns benefícios, os actos de processamento dos
vencimentos futuros nunca se apresentariam como um modo de re-
solver a presente disputa, porque, debruçando-se cada um deles sobre
o que é devido «agora», nada de decisivo conteriam sobre o que
porventura fora devido no passado. Os actos de processamento dos
vencimentos da recorrente, pela circunscrição do seu conteúdo, são
alheios ao problema que a aflige, pelo que não se apresentam como
uma base a partir da qual ela poderia resolvê-lo.

Deste modo, podemos afastar a objecção do Ministério Público,
segundo a qual o acto de 28 de Fevereiro de 1996 seria meramente
interno e genérico; pelo que teria inexistido o dever legal de decidir
o recurso hierárquico dele interposto - o que conduziria à rejeição
do presente recurso contencioso, por falta de objecto.”

A estas considerações ainda se pode acrescentar o que se escreveu
no douto Acórdão desta Subsecção de 2312/00, Rec. n.o 45.459.
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Lê-se neste Acórdão:
“As precedentes considerações seriam suficientes para repelir a

tese da natureza interna e/ou genérica do acto alvo de recurso hie-
rárquico cujo indeferimento tácito constitui o objecto do presente
recurso contencioso. Acrescentar-se-á, no entanto, que, no presente
caso, sendo patente o propósito de, através do despacho de 28 de
Fevereiro de 1996, o Director-Geral das Contribuições e Impostos
“revogar” o seu despacho de 28 de Novembro de 1990, que expres-
samente indeferiu os requerimentos apresentados pelos funcionários
identificados na relação anexa à Informação n.o 1184, sobre que foi
exarado - sendo, assim, inquestionável a sua natureza de acto ad-
ministrativo -, e constando o ora recorrente dessa relação (é o 2.o
da 2a folha relativa aos técnicos verificadores tributários), impõe-se
a conclusão de que aquele acto visou produzir efeitos imediatos na
situação individual e concreta do recorrente. Foi essa, aliás, a in-
terpretação que os serviços administrativos deram ao acto em causa,
dele notificando pessoalmente o recorrente (cfr. fls. 16 destes autos),
nada mais restando aos departamentos e serviços competentes do
que proceder à execução material da estatuição nele contida, não
lhes sendo deixada qualquer margem relevante de apreciação. Seria,
aliás, absurdo que, visando o despacho de 28 de Fevereiro de 1996
“revogar” o despacho de 28 de Novembro de 1990, da autoria da
mesma entidade (Director-Geral das Contribuições e Impostos), se
atribuísse àquele despacho a natureza de instruções dirigidas aos seus
subalternos para estes revogarem acto do seu superior, o que con-
sabidamente não é permitido por lei (cfr, artigo 142.o, n.o 1, do Código
do Procedimento Administrativo, que estabelece a regra de que a
competência para a revogação de actos administrativos cabe aos res-
pectivos autores ou aos seus superiores hierárquicos).”

Improcede, assim, a questão da rejeição do recurso contencioso.
2. Impõe-se, agora, conhecer do recurso interposto pela Autoridade

Recorrida que considera errado entendimento sufragado no Tribunal
a quo atribuindo ao despacho em causa efeitos retroactivos.

Justificando essa decisão o douto Acórdão recorrido afirmou.
- “ao se ordenar o reposicionamento do Recorrente, por se entender

que ele fora mal posicionado em virtude de se não ter tomado em
consideração uma promoção “subjectivada”, está-se a afirmar que
ele adquirira um direito a ser promovido e a ser posicionado de acordo
com esse direito e, consequentemente, a praticar um acto que vai
ter eficácia em momento temporal anterior

- “quando a Administração coloca um funcionário numa deter-
minada categoria fica vinculada a reconhecer-lhe os direitos inerentes
ao estatuto respectivo (como o vencimento a que ela corresponde),
pelo que se o reposicionamento se reporta ao passado as consequências
jurídicas são as que decorrem da lei e da categoria em que se fez
a reposição.

- o fundamento da revogação operada foi a ilegalidade do acto
revogado, pelo que ela estava sujeita ao regime do art. 145.o, n.o 2,
do CPA, que impõe a retroactividade.

- mesmo que se entendesse que o fundamento da revogação não
fora a ilegalidade as regras jurídicas necessariamente aplicáveis à ca-
tegoria onde o funcionário era integrado impunham a retroactividade.”

Ora esta tese não tem merecido o acolhimento da jurisprudência
deste Supremo Tribunal que, repetida e recentemente, se tem pro-

(2) Vd. acórdãos de 16/11/99, processo n.o 44.987, de 14/12/99, processo n.o 45.399, de
12/1/00, processo n.o 44.839, de 26/1/00, processo n.o 44.877, de 27/1/00, processo n.o 44.883,
de 2/2/00, processos n.os 45.031 e 45.208, de 23/2/00, proc. n.o 45.459, e de 3/2/00, processo
n.o 44.941.
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nunciado sobre esta questão (2) em termos que merecem a nossa
adesão, pelo que nos limitaremos a subscrever o que aí tem sido
dito.

Escreveu-se no citado acórdão de 12/1/00, proc. n.o 44.839:
“Tal como se reconhece no acórdão recorrido, o aludido preceito

do Código de Procedimento Administrativo (artigo 145.o, n.o 2) fixa
os efeitos do acto revogatório nos seguintes termos que agora nos
interessam: em princípio a revogação produz apenas efeitos para o
futuro, excepto quando se fundamente na invalidade do acto revogado,
caso em que a revogação tem efeito retroactivo.

Interessa, por isso, interpretar o acto revogatório para poder des-
cortinar-se o seu fundamento.

Não há dúvida de que ao proferir o seu despacho de 28 de Fevereiro
de 1996, o Director-Geral das Contribuições e Impostos concordou
com a informação 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 verdade, 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 «conva-
lidara», pelo que os efeitos da revogação deveriam ser equacionados
no domínio 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.

O discurso fundamentador produzido revela que a Administração
seguiu o entendimento expresso, por exemplo, por FREITAS DO
AMARAL e outros (Código do Procedimento Administrativo Ano-
tado, 3.a edição, Coimbra, 1997) 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 re-
gime, impõe-se a conclusão de que também os órgãos administrativos
deixam, a partir desse momento, de os poder invocar como funda-
mento para a revogação. O decurso dos prazos referidos neste artigo
sem que o acto seja impugnado ou revogado determina a sanação
deste, tudo se passando como o acto fosse válido, o que, para efeitos
de revogação, conduz a aplicação do artigo 140.o».
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Efectivamente, nos termos deste artigo 140.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, a lei consagrou a possibilidade de livre
revogação 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 se impõe pacificar o regime de revo-
gabilidade desses actos com o da revogabilidade dos actos válidos,
face ao que se dispõe no artigo 141.o, n.o 1, do Código do Procedimento
Administrativo.

É, portanto, este o regime a que deve obediência o acto revogatório
e não aquele que está previsto, quanto aos actos inválidos, no artigo
145.o do mesmo Código.

De outro modo, a Administração estaria impedida de revogar estes
actos, face ao disposto no citado artigo 141.o, 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.

De resto, é esta a orientação que este Tribunal tem adoptado em
casos idênticos (citados acórdãos de 16 de Novembro de 1999 e de
14 de Dezembro de 1999).

Espelha-se nestes arestos o entendimento de que o núcleo essencial
da fundamentação do acto contenciosamente recorrido reside na con-
sideração de que a ilegalidade de que padecia o acto revogado estava
já sanada pelo decurso do prazo sem impugnação do respectivo acto,
o que o convalidara, pelo que a revogabilidade desse acto apenas
seria compaginável com a regime de revogação dos actos válidos.”

Reforçando esta argumentação escreveu-se no Acórdão de 23/2/00,
proc. n.o 45.459:

“Idêntico entendimento foi sustentado por JOSÉ CARLOS VIEI-
RA DE ANDRADE, em anotação crítica ao acórdão deste Supremo
Tribunal Administrativo, de 5 de Março de 1996, processo n.o 37.151
(“Discricionariedade e reforma de actos administrativos vinculados
desfavoráveis”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.o 11, Setem-
bro/Outubro de 1008, pág. 10), que também decidira que “a admitir-se
que o poder de revogar um acto ilegal já consolidado na ordem jurídica
assume carácter discricionário, a margem de liberdade de apreciação
esgota-se na opção quanto a manter ou revogar esse acto”, mas que,
“decidindo revogar o acto administrativo, a Administração está vin-
culada a critérios de legalidade na definição ex novo da situação jurídica
concreta, não sendo livre de adoptar qualquer outra solução que não
se conforme, em todos os seus aspectos, com o respectivo regime
legal”.

O citado autor começa por salientar o desconforto que tal en-
tendimento, desde logo, suscita, pois, “por um lado, contende de algum
modo com o senso comum de justiça e de equilíbrio, radicado nessa
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ideia (que integra a nossa «natureza cultural») de que, em princípio,
quem pode o mais pode o menos: se a Administração pode não dar
nada, terá de haver uma boa razão para não poder dar alguma, coisa”,
e “por outro lado, temer-se-á que uma tal solução desfavoreça afinal
os interesses dos particulares cujos direitos pretendia proteger, pois
que levará a Administração a não rever os seus actos iníquos (a nada
dar) por entender que não pode dar satisfação integral aos interesses
particulares (por não poder dar tudo), ainda que estivesse disposta
a remediar a situação para o futuro (a dar a partir de certo momento)”.

Analisando depois a questão numa perspectiva estritamente jurí-
dica, o mesmo autor, embora divergindo, na esteira de ROGÉRIO
SOARES, do entendimento tradicional (sustentado, designadamente,
por MARCELLO CAETANO) de que o decurso do prazo de im-
pugnação de acto inválido sana o respectivo vício, tudo se passando
como se de um acto válido se tratasse, e considerando antes que
“o decurso do prazo de impugnação contenciosa de um acto anulável
não torna o acto válido, mas apenas inimpugnável, isto é, insusceptível
de impugnação pelo particular, firmando-se na ordem jurídica com
a força de caso decidido”, sustenta que “resulta desta concepção que
o acto continua inválido e que, por isso, há-de ser possível, em certas
condições - em função do interesse público e com respeito pelos prin-
cípios gerais do direito, em especial pelos princípios da proporcio-
nalidade e da protecção da confiança -, a sua anulação administrativa
(a sua «revogação», mas também com fundamento na respectiva in-
validade), designadamente quando se trate de actos desfavoráveis ou
de parte desfavorável de acto constitutivo de direitos, mas que “de
todo o modo, esta possibilidade de revogação anulatória» constitui
sempre um poder discricionário de exercício oficioso, que tem de
ser expressamente fundamentado e exige uma reavaliação do interesse
público nas circunstâncias concretas do caso, não estando o órgão
administrativo obrigado, em abstracto, a anular o acto que se tenha
estabilizado como caso decidido”. “Ora - conclui o autor citado -
nada obsta a que a «revisão anulatória» em sede de autocontrole
tenha apenas efeitos ex nunc - corresponderá, então, a uma revogação
de acto inválido inimpugnável, com fundamento em inconveniência,
que sempre considerámos admissível -, pois que uma tal limitação
dos efeitos não é necessariamente arbitrária (não se trata, por exemplo,
de estabelecer um montante intermédio de pensão) e poderá fundar-se
na concordância prática do princípio de justiça (que impõe rever a
situação) com o princípio de economicidade (havendo dificuldades
orçamentais em pagar os retroactivos)”.

Finalizando, diremos, com o mesmo autor, que também no caso
presente “o conteúdo do segundo acto é o de alteração ou reforma
do acto anterior, quando muito de substituição, em qualquer caso,
uma transformação para o futuro, que não pretende pôr em causa
a primeira decisão (que se considera firmada), mas agir sobre a relação
jurídica dele resultante”, “com base num novo entendimento da lei
e em princípios de equidade, para assegurar uma igualdade de estatuto
prospectivo - e não de uma acção de controle, com o objectivo de
reintegração da legalidade violada”, daqui derivando que “o segundo
acto só produz efeitos para o futuro, embora a Administração pudesse
atribuir-lhe efeito retroactivo (artigo 145.o, n.os 1 e 3, do Código
do Procedimento Administrativo)”, não podendo o tribunal “para ve-
rificar a legalidade deste segundo acto, eleger como padrão o acto
que legalmente deveria seguir-se ao requerimento inicial, pressupondo
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a destruição (anulação) do acto inicial - até porque tal destruição
não é possível para o tribunal e, pressupondo que seria possível para
a Administração, não foi querida por esta”:

Também por esta via se conclui pela não verificação do segundo
fundamento invocado pelo acórdão recorrido para anular o acto im-
pugnado: o vício de violação do artigo 145.o, n.o 2, do Código do
Procedimento Administrativo.”

Concluindo-se pela improcedência do vício de violação de lei que
o acórdão recorrido julgara verificado impõe-se a revogação da decisão
de anulação do indeferimento tácito impugnado que nele se estribara
e remessa dos autos ao Tribunal a quo para que este conheça do
vício de forma que não chegou a ser conhecido.

Termos em que os juízes que compõem este Tribunal acordam
em:

1. Conceder provimento ao recurso jurisdicional da Autoridade
recorrida, revogando o acórdão recorrido e determinando a remessa
dos autos ao tribunal a quo para conhecimento do vício imputado
ao acto impugnado ainda não apreciado.

2. Negar provimento ao recurso do Exm.o Magistrado do M. P.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Costa Reis (relator) — António
Samagaio — Pamplona de Oliveira.

Acórdão de 31 de Outubro de 2001.

Assunto:

Desvio de poder. Princípio da igualdade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O desvio de poder é um vício do acto administrativo
praticado no exercício de poderes discricionários sempre
que estes hajam sido usados para atingir fim diverso da-
quele para que a lei os conferiu ou por motivos deter-
minantes que não condizem com o fim visado por aquela.

II — Enferma de tal vício a deliberação camarária que “sus-
pendeu” a concessão de subsídios anuais a uma Ins-
tituição Particular de Solidariedade Social, com sede no
município, tendo como motivo determinante o facto de
o jornal que aquela publica ter exprimido opiniões po-
líticas em que se “atacam” membros do executivo
camarário.

III — Tal acto viola também o princípio da igualdade, con-
sagrado nos artos 13o, no 2 da CRP e 5o, no 1 do CPA,
na medida em que traduz um tratamento discriminatório
em função de manifestações ou críticas de natureza
política.

Recurso n.o 47.879 em que é recorrente Câmara Municipal de Valongo
e recorrido Centro Social de Ermesinde, de que foi Relator o Exmo.
Sr. Juiz Conso. Dr. Abel Atanásio.
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Acordam, em conferência, na l.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Centro Social de Ermesinde, instituição particular de solidariedade
social, com sede em Ermesinde, recorreu contenciosamente, no TAC
do Porto, da deliberação da Câmara Municipal de Valongo, de
17.06.98, que suspendeu a concessão de subsídios ao recorrente.

Por sentença de fls. 110 e sgs., foi dado provimento ao recurso
e anulado o acto impugnado.

Inconformada, a Câmara Municipal de Valongo recorre jurisdi-
cionalmente para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes
conclusões:

1. A douta sentença recorrida é nula, por anular deliberação da
Câmara Municipal de Ermesinde (que não existe), em lugar de decidir
a legalidade da deliberação da Câmara Municipal de Valongo (arto.
668o, no 1- b) do CPC).

2. Deve ser dado por provado o facto de à data da deliberação
recorrida (17/06/98) o Centro Social de Ermesinde tinha, já, recebido
o subsídio atribuído pela autoridade recorrida, relativo ao ano de
1998.

3. Por isso, a deliberação recorrida é meramente política e sem
conteúdo prático e útil, uma vez que já havia sido pago ao recorrente
o subsídio que lhe foi concedido para o ano de 1998.

4. Deve ser considerado inútil o recurso, por esse motivo.
5. A sentença recorrida viola o princípio da anualidade orçamental

das autarquias locais, ao imputar à deliberação recorrida efeitos para
além do ano de 1998 - v. artigo 2.o n.o 1 da Lei 1/87, de 6 de Janeiro.

6. A deliberação recorrida é insidiável e irrecorrível, por ser um
acto discricionário.

7. O Recorrente não tem qualquer direito legal a subsídios, nem
a autoridade recorrida tem o dever legal de lhe conceder ou atribuir
subsídios.

8. A sentença recorrida não faz correcta interpretação do vocábulo
“órgão” referido na deliberação recorrida, por aí não ter sentido téc-
nico-jurídico de organicidade, pelo que não existe erro nos pressu-
postos de facto.

9. Por parte da deliberação recorrida, não ocorre qualquer violação
do artigo 13 n.os 1 e 2 da C.R.P., do artigo 7 o da Lei de Imprensa,
artigo 5 o n.o 1 E.P.A. e artigo 1 o do E.I.P.S.S..

10. Não foram violados pela deliberação a liberdade de imprensa
nem os fins estatutários do recorrente.

11. Para ocorrer violação do artigo 13.o n.o 1, da C.R.P. tinha que
ser violado um direito do Recorrente.

12. Nem o Recorrente nem a sentença dizem qual o direito do
Recorrente (C.S.E.) alegamente violado.

14. Não se verifica qualquer desvio de poder, uma vez que a de-
liberação afirma que os subsídios só podem ser atribuídos às asso-
ciações com actividades de carácter exclusivamente social.

15. A interpretação da sentença aos referidos normativos é incons-
titucional, por violação dos arts. 13o, nos 1 e 2 e arto 242o no 1 CRP.

16. A sentença recorrida interpretou incorrectamente os arts. 13o,
nos. 1 e 2, CRP, 7o da Lei de Imprensa, 5o no 1 CPA e 1o do EIPSS.

Contra-alegou o recorrente contencioso, ora recorrido, pugnando
no sentido do improvimento do recurso.

O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer também
no sentido de que o recurso deverá ser improvido.

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

1. O recorrente é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
com registo na Direcção-Geral de Acção Social - ver folha 20 dos
autos, dada por reproduzida;

2. Prossegue, em Ermesinde e Valongo, os seguintes serviços e
actividades: creche, jardim-de-infância, centro de actividades de tem-
pos livres para crianças e jovens, apoio domiciliário a idosos, centro
comunitário de apoio à população do Bairro das Saibreiras, participa
no Programa do Rendimento Mínimo Garantido, mantém programas
no âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio visando os mais des-
favorecidos, dá formação profissional a desempregados de longa du-
ração e a jovens à procura do primeiro emprego, encontrando-se
a construir um lar e centro de dia para idosos;

3. O recorrente, por preencher os requisitos exigidos pelo respectivo
Regulamento, vem recebendo subsidios da CMV;

4. O recorrente é proprietário do jornal quinzenário “A Voz de
Ermesinde” - ver folhas 22 a 35 dos autos;

5. Conteúdo do documento junto a fls. 36 a 53 dos autos, dado
por reproduzido;

6. Regulamento junto a fls. 13 a 19 dos autos, dado por reproduzido;
7. Em 17 de Junho de 1998, a CMV deliberou, por maioria, sus-

pender a concessão de subsídios ao recorrente, “enquanto se mantiver
esta situação de desvio dos objectivos dum Centro Social” - tudo
conforme consta de fls. 8 a 12 dos autos, dadas por reproduzidas
- acto recorrido;

8. Em 15 de Setembro de 1998, deu entrada em tribunal o presente
recurso contencioso.

Mais resulta dos autos o seguinte facto relevante:
9. Por deliberação da Câmara Municipal de Valongo de 2 de De-

zembro de 1998 foram aprovados os subsídios anuais, relativos ao
ano de 1998, em cuja lista a recorrente contenciosa não foi incluída
- doc. de fls. 75-81 dos autos.

O Direito
Na 1.a conclusão da sua alegação diz a recorrente que a sentença

é nula, por anular deliberação da Câmara Municipal de Ermesinde
(que não existe), em lugar de decidir a legalidade da deliberação
da Câmara Municipal de Valongo (arto 668o no 1 - b) do CPC).

Ora, a referência feita na sentença à Câmara Municipal de Er-
mesinde, em vez de Câmara Municipal de Valongo, deve-se a mero
lapso material, que já se mostra corrigido por despacho do Exmo

Juiz a quo de fls. 139 v., nos termos do arto 667o do CPC, sem qualquer
reparo da ora recorrente, pelo que se considera ultrapassada tal
questão.

Para melhor situar as questões colocadas e porque da sentença
recorrida apenas ressalta a sua síntese, convém transcrever integral-
mente a deliberação contenciosamente impugnada:

“ASSUNTO: SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS AO CENTRO SO-
CIAL DE ERMESINDE.

- Considerando que a Voz de Ermesinde, órgão do Centro Social
de Ermesinde, na sua senda Política de porta-voz dum partido, ofen-
deu, na sua edição de 15 de Maio de 1998, 2 membros do executivo
desta Câmara.

- Considerando que, como é sabido, este jornal dá prejuízo ao
Centro Social de Ermesinde sem que isso pareça perturbar a Direcção
da Instituição de que depende.
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- Considerando que a instituição - Centro Social de Ermesinde - sus-
tenta e mantém como um dos seus órgãos, um jornal que ataca por
sistema o executivo camarário e que pela sua atitude partidária, de
não isenção política, se afasta dos seus objectivos que devem nortear
os órgãos dos denominados Centros Sociais.

- Considerando que os subsídios que a Câmara atribui às associações
IPSS não podem servir para outros fins que não os expressos cla-
ramente como de solidariedade social.

Foi deliberado, por maioria, suspender a concessão de subsídios
ao Centro Social de Ermesinde, enquanto se mantiver esta situação
de desvio dos objectivos dum Centro Social.

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de
execução imediata ”.

Resulta claramente do teor expresso do acto que se pretendeu
excluir, para o futuro, a candidatura do Centro Social de Ermesinde
aos subsídios que anualmente são atribuídos pela Câmara Municipal
de Valongo às pessoas colectivas de utilidade pública, para as ac-
tividades de interesse público que prossigam.

E essa exclusão assume manifesto carácter sancionatório motivado
pelo alinhamento político-partidário do CSE, através do jornal de
que é proprietário, que “ofendeu, na sua edição de 15 de Maio de
1998, 2 membros do executivo desta Câmara ”, o “Centro Social de
Ermesinde sustenta e mantém como um dos seus órgãos, um jornal
que ataca por sistema o executivo camarário e que pela sua atitude
partidária, de não isenção política, se afasta dos seus objectivos que
devem nortear os órgãos dos denominados Centros Sociais ”.

É evidente que o acto em causa é lesivo dos direitos ou interesses
da recorrente, visto que definiu autoritária e unilateralmente a sua
situação individual e concreta relativamente aos subsídios anuais a
atribuir pela Câmara sancionando-a com a sua exclusão, o que, de
resto, se verificou logo em 1998, com a deliberação constante do
ponto 9. da matéria de facto, sendo, por isso, contenciosamente re-
corrível, não sendo inútil o recurso (arts. 120o do CPA, 268o, no 4
da CRP e 25o no 1 da LPTA).

Por outro lado, a sentença recorrida não viola o princípio da anua-
lidade orçamental das autarquias locais, ao imputar à deliberação
recorrida efeitos para além do ano de 1998.

Da sentença recorrida não resulta que o CSE teria que receber
subsídios todos os anos. O que resulta da sentença recorrida é apenas
que a exclusão da recorrente aos futuros subsídios, conforme impõe
a deliberação recorrida, é ilegal.

Improcedem, assim, as conclusões 1 a 5 das alegações da recorrente.
Alega também a ora recorrente (conclusões 6. e 7.) que a deli-

beração recorrida é insindicável e irrecorrível, por ser um acto dis-
cricionário e que o recorrente não tem qualquer direito legal a sub-
sídios, nem a autoridade recorrida tem o dever legal de lhe conceder
ou atribuir subsídios.

Já vimos supra que o acto em causa é contenciosamente recorrível,
independentemente de a atribuição de subsídios se inserir no domínio
da actividade discricionária da Câmara, actividade, de resto, que
obedece também a aspectos vinculados quer directamente resultantes
da lei, quer da própria autovinculação da Câmara ao aprovar um
regulamento específico: “Regulamento para a Concessão de Apoios
às Entidades e Organismos, que prossigam no Concelho Fins de In-
teresse Público” (v. fls. 24 e sgs.). De resto, o que está em causa
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não é a atribuição concreta de determinado subsídio, mas a decisão
de “banir” a recorrente das candidaturas aos subsídios anuais, re-
tirando-lhe o direito de se candidatar anualmente aos apoios em causa.

Improcedem, pois, as referidas conclusões da alegação.
Ultrapassadas as questões prévias, há que indagar agora se a sen-

tença recorrida decidiu bem quanto ao mérito do recurso ao considerar
verificados os vícios de violação de lei, por erro nos pressupostos
de facto, dos arts. 13o da CRP, do arto 7o da Lei de Imprensa, arto

5o no 1 E.P.A. e arto 1o do E.I.P.S.S. e ainda os vícios de falta de
fundamentação e desvio de poder.

A sentença recorrida assentou a verificação do vício de violação
de lei por erro sobre os pressupostos de facto, por considerar que
o acto recorrido entendeu ser o jornal um dos órgãos da pessoa co-
lectiva por ele constituída, o que não corresponde à realidade, uma
vez que o jornal em causa não integra a pessoa colectiva constituída
pelo CSE, sendo tão somente uma empresa de sua propriedade.

A este respeito tem razão a recorrente sobre o alegado erro de
julgamento.

Com efeito, resulta claramente do respectivo contexto que o termo
“órgão” constante do acto recorrido na frase “Voz de Ermesinde,
órgão do Centro Social de Ermesinde”, não está utilizado em sentido
técnico-jurídico de órgão social de pessoa colectiva, mas sim no sentido
vulgar de publicação, propriedade, meio ou instrumento daquele
Centro.

Assim sendo, o acto impugnado não padece de erro sobre os pres-
supostos de facto, pelo que, nesta parte, a sentença recorrida sofre
do invocado erro de julgamento.

A sentença recorrida considerou também que o acto recorrido pa-
decia de vício de violação de lei por infracção do art. 1o do DL
no 119/83, de 25/2 (Estatuto das Instituições Particulares de Solida-
riedade Social) e os arts. 1o, 4o e 7o da Lei de Imprensa (DL no

85-C/75, de 26/2).
Em suma: na perspectiva da sentença recorrida, a deliberação im-

pugnada violaria a faculdade de que gozam as IPSS de prosseguir,
de modo secundário, outros fins não lucrativos que não os específicos
da solidariedade social, que com esta sejam compatíveis, bem como
a liberdade de expressão, inerente à liberdade de imprensa e a li-
berdade de empresa, relativa à propriedade de empresas jornalísticas.

Também quanto a este aspecto, a sentença recorrida padece do
alegado erro de julgamento.

Com efeito, interpretado o acto em causa, à luz das circunstâncias
da sua prolação e do seu conteúdo expresso, é manifesto que a Câmara
recorrida não pretendeu agir sobre a liberdade de a recorrente possuir
uma empresa jornalística ou sobre a liberdade de expressão. A de-
liberação recorrida não está dirigida a dificultar ou a restringir tais
liberdades. De acordo com o acto recorrido, o CSE continua a ser
livre de possuir o seu jornal e de através dele exprimir as suas opiniões.
O que deixa de poder fazê-lo é à custa dos subsídios camarários.
O que a Câmara exprimiu através do acto recorrido é que não está
para sustentar jornais que a atacam.

Assim, o acto recorrido será ilegal por outras razões, como veremos,
mas não por esta.

Teremos, pois, que concluir que o acto contenciosamente impug-
nado não enferma dos apontados vícios de violação de lei.

Também quanto ao vicio de forma, por falta de fundamentação,
a sentença recorrida laborou em erro ao julgá-lo verificado.
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Para assim decidir, considerou-se que “a CMV, numa atitude que
indicia falta da devida ponderação, limita-se a alinhar conclusões - o
jornal é um órgão do CSE... ataca por sistema o executivo... carece
de isenção política... dá prejuízo... - sem especificar, embora de modo
sucinto, os factos em que tais conclusões enraízam e as normas jurídicas
em que estriba a sua decisão”.

Constitui jurisprudência pacífica deste STA que a fundamentação
é um conceito relativo que varia em função do tipo legal do acto
e das circunstâncias concretas em que foi emitido, devendo o tribunal
adoptar um critério prático que consiste em indagar se o seu conteúdo
expresso permite ao seu destinatário normal a percepção dos motivos
de facto e de direito da decisão ou na expressão consagrada juris-
prudencialmente, “a reconstituição do itinerário cognoscitivo e va-
lorativo do acto”.

Assim sendo, face ao teor expresso do acto e às circunstâncias
em que foi emitido, parece-nos que qualquer destinatário médio e
designadamente o seu destinatário concreto apreende claramente as
razões do decidido.

Diz-se expressamente no acto recorrido que “A Voz de Ermesinde,
órgão do Centro Social de Ermesinde, na sua senda Política de por-
ta-voz dum partido, ofendeu, na sua edição de 15 de Maio de 1998,
2 membros do executivo desta Câmara” , “...a instituição... sustenta
e mantém um jornal que ataca por sistema o executivo camarário
e que pela sua atitude partidária, de não isenção política, se afasta
dos seus objectivos”, “os subsídios que a Câmara atribui às asso-
ciações-IPSS não podem servir para outros fins que não os expressos
claramente como actividades de solidariedade social”.

Ou seja, muito embora sejam utilizadas algumas expressões de na-
tureza conclusiva, a verdade é que se percebe perfeitamente a fac-
tualidade em que assentou a decisão: O facto de o jornal, de que
é proprietário o CSE, actuar como porta-voz dum partido (da opo-
sição), na sua edição de 15/5/98, ter ofendido 2 membros do executivo
camarário, actuação que tem mantido por sistema, revelando atitude
partidária, de não isenção política, afastando-se dos seus objectivos”.

Por outro lado, não obstante o acto recorrido não mencionar qual-
quer norma jurídica, a verdade é que estriba a sua decisão num prin-
cípio jurídico que ressalta desde logo do “Regulamento” acima re-
ferido, relativo aos fins que presidem à atribuição dos subsídios em
causa que afasta as actividades fora da solidariedade social.

Tanto basta para se poder afirmar que o acto recorrido indica,
ainda que sucintamente, as razões de facto e de direito que motivaram
a decisão, de acordo com o disposto no arto 125o, no 1 do CPA.

De resto, a sentença peca por alguma contradição, ao julgar que
o acto não está suficientemente fundamentado e ao mesmo tempo
considerar também procedente o vício de desvio de poder, pois não
se vê muito bem como é possível afirmar o desvio do fim determinante
em que se consubstancia o desvio de poder, sem previamente se co-
nhecerem os fundamentos em que assentou o acto.

Já quanto aos vícios de desvio de poder e da violação do princípio
da igualdade não assiste razão à ora recorrente.

Como é sabido, o desvio de poder é um vício do acto administrativo
praticado no exercício de poderes discricionários sempre que estes
hajam sido usados para atingir fim diverso daquele para que a lei
os conferiu ou por motivos determinantes que não condizem com
o fim visado por aquela.
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O poder discricionário não é sinónimo de poder arbitrário. O poder
discricionário não é senão o poder atribuído por lei à Administração
para escolher entre duas ou mais decisões, ambas legais, aquela que
for mais adequada à prossecução do interesse público. Se o acto for
praticado com um fim diverso, é ilegal, pois o fim é sempre vinculado
no poder discricionário - cfr. acs. do STA, de 14/7/92, AP-DR, de
17/4/96, p. 4774; de 6/7/95, AP-DR de 27/1/98, p. 6019.

Ora, como já se deixou antever, o fim determinante da prática
do acto recorrido foi o de sancionar o CSE pelo facto de possuir
um jornal que manifesta opiniões políticas em que se “ataca” o exe-
cutivo camarário. É essa a convicção que resulta face ao teor expresso
no acto e ao respectivo contexto em que foi proferido.

De resto é a própria Câmara recorrente que veio na sua alegação
reconhecer que “a deliberação recorrida é meramente política” (con-
clusão 3.). Ou seja, a suspensão da concessão de subsídios foi de-
terminada pelas opiniões políticas manifestadas pelo jornal do CSE,
ainda que no acto se alegue também como motivação acessória o
facto de este jornal dar prejuízo.

O acto recorrido afastou-se, assim, dos fins pelos quais lhe foi
atribuído o poder discricionário que está na base da possibilidade
de atribuir ou recusar subsídios a organismos ou entidades que pros-
sigam no município fins de interesse público (cfr. arto 51o, no 1, al. i)
do DL no 100/84, de 29 de Março).

Verifica-se, assim, o vício de desvio de poder tal como se decidiu
na sentença recorrida, que neste ponto não merece censura.

E também se verifica violação do princípio da igualdade, tal como
se mostra consagrado no arto 13o, no 2 da CRP e 5o, no 1 do CPA,
de acordo com o qual nas suas relações com os particulares, ”a Ad-
ministração Pública não pode prejudicar, privar de qualquer direito
ou isentar de qualquer dever nenhum administrado em razão de re-
ligião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econó-
mica ou condição social”.

É manifesto que a suspensão da concessão de subsídios ao CSE
representa um tratamento discriminatório em função das manifes-
tações ou críticas de natureza política feitas pelo jornal “A Voz de
Ermesinde”, de que é proprietário o CSE, violando o apontado
princípio.

Como bem refere a sentença recorrida, “os eventuais visados por
ofensas cometidas através de artigos publicados no jornal “A Voz
de Ermesinde”, poderão desencadear os procedimentos tendentes a
exigir responsabilidade civil ou até criminal dos responsáveis, nos ter-
mos legais. O que a CMV não pode é, de forma directa ou indirecta,
prejudicar o recorrente em razão de opiniões políticas ou ideológicas
nele veiculadas”.

Alega ainda a recorrente que a interpretação que a sentença re-
corrida faz dos arts. 13o, nos 1 e 2 da CRP, arto 7o no 1 do DL
85-C/75, de 26/2 e arto 5o, no 1 do CPA são inconstitucionais.

Isto porque, ao violar o arto 2o, no 1 da Lei no 1/87, de 6/1, viola
também o arto 238o, nos 1 e 2 e arto 242o no 1 da CRP.

Tal interpretação contraria o princípio da autonomia e autogoverno
das autarquias, ao nível das finanças locais, uma vez que, anulando-se
a deliberação recorrida, fica a autoridade recorrida sem poder cumprir
a execução do plano de actividades de 1998.

Se é certo que a eventual anulação de actos como o presente pode
ter reflexos no orçamento da autarquia, não se vislumbra em que
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medida é que a sentença recorrida - nem a recorrente concretiza
na sua alegação, como lhe competia - viola o princípio da autonomia
e do autogoverno das autarquias, ao nível das finanças locais. Tais
princípios referem-se às relações das autarquias com a administração
central e não no confronto com a função jurisdicional em resultado
das decisões dos tribunais, como parece pretender a ora recorrente.

Com o que improcede também nesta parte a alegação da recorrente.
Por todo o exposto, e pelos referidos fundamentos, acordam em

negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 31 de Outubro de 2001. — Abel Atanásio (relator). — Ma-
deira dos Santos — Simões de Oliveira.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Extinção da instância. Impossibilidade superveniente da lide.

Doutrina que dimana da decisão:

Aberto concurso para preenchimento de uma vaga de chefe
de Repartição, há que declarar extinta a instância, por im-
possibilidade superveniente da lide (art.o 287 alín. e) do
C.P.Civ.) se, na pendência do recurso interposto o recorrente
for desligado do serviço, por aposentação.

Recurso n.o. 30.492, em que são decorrente João José da Costa Reis
e recorrido o Ministro do Emprego e Segurança Social e de que
foi Relator o Ex.mo Cons.o Dr. Diogo Fernandes.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Relatório:
1.o - João José da Costa Pires, com os sinais dos autos, interpôs

recurso contencioso de anulação do despacho do Senhor Ministro
do Emprego e da Segurança Social, de 13-Dez-91, que indeferiu o
recurso hierárquico para ele interposto do despacho da Sr.a Secretária
Geral do MESS, de 16/9/91 e pedindo a sua anulação.

2.o - A entidade recorrida respondeu, pugnando pela improcedência
do pedido.

3.o - O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu o parecer
constante de fls. 129 e verso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir:
II - Os factos:
Mostram-se provados para a decisão em causa os seguintes factos:
1.o - Por aviso publicado no D.R., II série, n.o 104, de 07/05/87,

foi aberto concurso para preenchimento de uma vaga de chefe de
Repartição de Assuntos Gerais da Secretaria-Geral do MESS, tendo
o Recorrente formalizado a sua candidatura a esse concurso.

2.o - Após o decurso do respectivo processo administrativo, foi
homologada a lista de classificação final dos candidatos aprovados
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nesse concurso, tendo o recorrente sido graduado em primeiro (1.o)
lugar;

3.o - Desse despacho de homologação foi interposto recurso hie-
rárquico pela candidata graduada em 2.o lugar;

4.o - Por despacho da Sr.a Secretária-Geral do MESS de 16/09/91,
foi anulado parcialmente o concurso atrás referido;

5.o - Desse despacho interpôs o recorrente recurso hierárquico para
o Sr. Ministro do Emprego e da Segurança Social;

6.o - Por despacho de 13-12-91, aquele membro do Governo in-
deferiu o recurso interposto pelo recorrente;

7.o - É desse indeferimento que vem interposto o presente recurso
contencioso de anulação;

8.o - O recorrente não se encontra em exercício de funções desde
1 de Fevereiro de 1996, data em que foi desligado do serviço por
aposentação.

III - O direito:
O recorrente impugnou o despacho do Senhor Ministro do Emprego

e da Segurança Social de 13-12-91, que indeferiu o recurso hierárquico
para ele interposto pelo recorrente do despacho da Sr.a Secretária
Geral do MESS, de 16/09/91, imputando-lhe os vícios referenciados
na petição de recurso de fls. 2 e segs.

Porém, em 01-Fev-96, o recorrente foi desligado do serviço por
aposentação.

Como tal, no caso em apreço, o recurso contencioso de anulação
já não pode prosseguir os seus efeitos típicos, primários.

Desconhece-se, por outro lado, se o recorrente continua interessado
no prosseguimento da lide.

Todavia, ainda que tal acontecesse, é jurisprudência dominante
neste Supremo Tribunal que a subsistência do interesse do recorrente
no prosseguimento da lide, como obstáculo à inutilidade superveniente
da mesma, se mede pelos efeitos normais ou típicos que retiraria
da anulação do acto.

São, portanto, indiferentes, nessa perspectiva, as consequências in-
directas ou reflexas da decisão anulatória, designadamente as de na-
tureza indemnizatória (vide, entre vários, os Acórdãos do Pleno, de
18-02-98 e 19-06-01 e os Acórdãos da Secção, de 28-11-00, 21-06-01
e 28-06-01, respectivamente nos recursos n.os 28.433; 34.237; 45.238;
47.372 e 41.475).

Entendemos, assim, que, atento o facto do recorrente se encontrar
desligado do serviço, por aposentação, a lide se tornou superveniente
inútil, havendo que declarar extinta a instância por aplicação subsi-
diária do art.o 287 alín. e) do Cód. Proc. Civil, «ex vi» do art.o 1.o
da L.P.T.A.

IV - Decisão:
Face ao exposto, acorda-se em declarar extinta a instância por im-

possibilidade superveniente da lide.
Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Francisco Diogo Fernandes (re-
lator) — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia e Melo — Joaquim Mar-
ques Borges.
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Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Freguesia. Limite territorial. Demarcação.

Doutrina que dimana da decisão:

Os tribunais administrativos são competentes para conhecer
de uma acção de demarcação destinada a estabelecer os
limites territoriais de duas freguesias confinantes.

Recurso no 34.870. Recorrente: Freguesia de Lever; Recorrida: Fre-
guesia de Crestuma; Relator: Exmo Conso Dr. Rui Pinheiro.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

A Freguesia de Lever, do Município de Vila Nova de Gaia, recorreu
para este Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo do Círculo
do Porto que julgou procedente a excepção da incompetência material
daquele Tribunal e absolveu, por tal motivo, a Freguesia de Crestuma,
do mesmo Município, na acção, com processo ordinário, para se pro-
ceder à demarcação da linha divisória respeitante aos limites entre
ambas.

Este Supremo Tribunal, por acórdão tirado em Plenário dos Juízes
da Subsecção, negou provimento ao recurso.

Deste acórdão, a mesma Freguesia do Lever interpôs recurso para
o Tribunal Constitucional, pedindo a declaração de inconstituciona-
lidade da norma do artigo 1 o da Lei no 11/82, na interpretação que
dela fez o aresto, por violação dos artigos 20o, no 1, 205o, no 1, 237o,
no 2, e 268o, no 4, da CRP.

O Tribunal Constitucional decidiu:
a) julgar inconstitucional a norma constante do no 1 do artigo 1o

da Lei no 11/82, de 2 de Junho, na interpretação segundo a qual
cabe à Assembleia da República a competência para proceder à de-
marcação da fronteira das duas freguesias, por violação do princípio
da tipicidade das competências constitucionais da Assembleia da Re-
pública, decorrente da conjugação dos artigos 110o, no 2 e 161o a
163o da Constituição;

b) em consequência, julgar procedente o recurso, devendo o acórdão
recorrido ser reformulado no que respeita à questão de consti-
tucionalidade.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público remeteu para
o parecer de fls. 102 a 103, no qual se opina pela improcedência
da excepção da incompetência, devendo pois ser revogada a decisão
da 1a instância.

CUMPRE DECIDIR.
Em cumprimento da decisão do Tribunal Constitucional e na se-

quência do acórdão do Tribunal de Conflitos, de 18 de Março de
1997, proferido no recurso no 301, para harmonização de jurispru-
dência, atrás junto aos autos, nos termos do artigo 705o do CPC
para esta última decisão se remete, dando-a aqui por integralmente
reproduzida na parte da respectiva fundamentação, obviamente com
as devidas adaptações.
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Neste termos se decide REVOGAR A DECISÃO impugnada, do
Tribunal Administrativo de Círculo, por ser improcedente a excepção
de incompetência material, devendo pois os autos prosseguir, se outra
causa não o obstar.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rui Manuel Pinheiro Moreira
(relator) — Adelino Lopes — Manuel Ferreira Neto.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Recurso n.o 34 873-A, em que é requerente Miguel Arcanjo Martins
Mota e requerido o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator, o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Gouveia e Melo.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2a Subsecção):

Por acórdão de fls. 27 e segs. foi decidido não se verificar causa
legítima de inexecução do acórdão do Pleno desta Secção, de 10/11/98
(rec. n.o 34 873).

Seguidamente foram ouvidos tanto o requerente da presente pro-
vidência de execução de julgado — o então recorrente contencioso
Miguel Arcanjo Martins Mota —, como autoridade ora requerida,
o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sobre os actos e operações
materiais em que deverá consistir a integral execução do acima referido
acórdão do Pleno desta Secção de 10/11/98.

Mas só o requerente veio a fazer semelhante especificação, nos
termos constantes do seu requerimento de fls. 51 e segs.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Conforme já disse no acórdão interlocutório de fls. 27 e segs. que,

como igualmente se referiu, julgou não se verificar causa legítima
inexecução do Pleno de 10/11/98, a autoridade requerida pagou ao
ora requerente em Julho de 1999 as diferenças de vencimento que
na sequência do decidido naquele aresto lhe eram devidas deste Março
de 1993 até àquela data.

Mas, conforme se decidiu também no referido acórdão interlo-
cutório de fls. 27 e segs., tais diferenças de vencimentos, porque ili-
citamente retardadas por parte da Administração, estavam sujeitas
ao pagamento dos correspondentes juros de mora (art. 804o, n.o 1,
do Cód. Civ.).

Assim, com vista à integral execução do julgado constante do acór-
dão do Pleno, de 10/11/98, haverá que liquidar aqueles juros, que
a Administração pagará ao ora requerente de uma só vez.

Na liquidação de tais juros deverá atender-se à taxa fixada su-
cessivamente pelas Portarias n.os 339/87, de 24 de Abril, 1171/95, de
25 de Setembro, e 263/99, de 12 de Abril.

Julga-se adequado e razoável um prazo de 60 dias — contado de
forma contínua e sem qualquer suspensão — para a liquidação e pa-
gamento dos referidos juros.

Termos em que se decide:
a) Ordenar o pagamento ao requerente Miguel Arcanjo Martins

Mota, em cuja responsabilidade se constitui o Secretário de Estado
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dos Assuntos Fiscais, dos juros legais a liquidar sobre as diferenças
mensais de vencimentos que àquele eram devidas desde Março de
1993 até a data do seu efectivo pagamento ao mesmo — em Julho
de 1999 — liquidação essa a fazer tendo em conta a taxa dos juros
legais sucessivamente fixada pelas Portarias n.os 339/87, de 24 de Abril
(taxa de 15 % sobre as diferenças pagas referentes ao período de
Março de 1993 a Setembro de 1995), 1171/95, de 25 de Setembro
(taxa de 10 % sobre idênticas diferenças no período de Outubro de
1995 a Abril de 1999) e 263/99, de 12 de Abril (7 % no período
de Maio de 1999 a Julho de 1999).

b) A liquidação e pagamento referidos na alínea anterior deverá
realizar-se no prazo de 60 dias, contado do trânsito em julgado do
presente aresto.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Pedro Manuel de Pinho de Gou-
veia e Melo (relator) — Rosendo Dias José — Francisco Diogo Fer-
nandes.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Concurso. Registos e Notariado. Recurso hierárquico. Dever
de audiência. Decreto Regulamentar n.o 55/80, de 08 de
Outubro.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A audiência do interessado, prevista no artigo 100, n.o 1
do Código do Procedimento Administrativo, é regra do
procedimento administrativo comum, não exigível pela
tramitação própria do recurso hierárquico definida nos
artigos 166.o a 175.o do mesmo Código.

2 — O 104.o, n.o 2, do Decreto Regulamentar n.o 55/80, de
08.10, exige que, ao organizar o processo de candidatura,
nos concursos de provimento de lugares de ajudante e
escriturário da conservatórias e cartórios notariais, o con-
servador ou o notário elabore informação sobre os con-
correntes e a remeta, com o processo de candidatura,
à Direcção Geral dos Registos e Notariado. Tal exigência
legal não vale para os substitutos legais dos conservadores
e notários que, nessa qualidade, hajam de organizar aque-
les processos de candidatura.

3 — Não viola esse preceito legal o acto de nomeação de
um desses candidatos, sem que tenha sido prestada aquela
informação pelo substituto legal do notário.

Recurso n.o 37.085. Recorrente: Maria Inês Pereira Duarte. Recor-
rido: Secretário de Estado da Justiça. Relator: Ex.mo Conselheiro
Adérito dos Santos.
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Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - Maria Inês Pereira Duarte, escriturária superior do 14.o Cartório
Notarial de Lisboa, vem interpor recurso contencioso do despacho,
de 05 de Dezembro de 1994, da Secretária de Estado da Justiça que,
dando provimento ao recurso hierárquico interposto por outra can-
didata, revogou o despacho que nomeara a ora recorrente para o
lugar de Segundo-Ajudante daquele Cartório Notarial.

A autoridade recorrida respondeu, nos termos constantes de fl.
39 e seguintes dos autos.

Apresentou alegação, em que formulou as seguintes conclusões:
1- O acto impugnado decidiu de recurso hierárquico, em sentido

favorável à ali recorrente hierárquica. E,
1.1- Consequentemente, em sentido desfavorável à ora Recorrente,

que naquele procedimento era «contra-interessada».
1.2- A ora Recorrente, na qualidade de «contra-interessada», in-

terveio no procedimento, apenas no tempo e nos termos do artigo
171.o do Código do Procedimento Administrativo.

1.2.1- Ou seja: Após concluída a instrução do procedimento iniciado
com a interposição do falado recurso hierárquico não lhe foi asse-
gurada a «audiência» nos termos previstos no artigo 267.o, n.o 4, da
Constituição, e «concretizados» no artigo 100.o e segs., do Código
do Procedimento Administrativo, acerca do «projecto de decisão»
e antes da decisão final. Sendo certo que,

1.2.2- A obrigação de ouvir os «interessados» abrange também os
«contra-interessados» (aqueles que se opõem - como no caso suce-
deu ao deferimento de uma determinada pretensão deduzida pelo
«interessado”) a ter lugar depois de concluída a instrução, porquanto
só então há, eficaz e adequadamente, a possibilidade de tomada de
posição na sequência de análise de tudo o que foi coligido no âmbito
do procedimento.

1.3- Assim, e salvo o devido respeito, a «intervenção» no âmbito
do artigo 171 .o do Código do Procedimento Administrativo não con-
some a «audiência» fixada no artigo 100.o do Código do Procedimento
Administrativo (preceito que é, com propriedade e rigor, «direito
constitucional concretizado”) que, claramente, privilegia um controle
preventivo do particular relativamente à Administração, valorando,
criticamente, o material coligido no procedimento antes da «decisão
final».

1.3.1- Destarte, e salvo o merecido respeito, o acto impugnado,
por preterição de formalidade absolutamente essencial, é ilegal: ofen-
deu o artigo 267.o, n.o 4, da Constituição, e o artigo 100.o e segs.
do Código do Procedimento Administrativo, em leitura combinada.

2- Quando assim se não queira entender (o que a Recorrente argúi
a título subsidiário) o acto impugnado não fez do direito (cfr. o ar-
tigo 104.o, n.o 2, do Decreto n.o 55/80, de 8 de Outubro, e artigos
23.o, n.o 1, e 26.o, n.o1, do Decreto-lei n.o 519-F2/79, de 29 de De-
zembro, em leitura combinada) boa interpretação e aplicação dos
factos (cfr. atr.os 18.o a 37.o da p. i.), e, pois, enferma de vício de
violação de lei.

Contra-alegou a entidade recorrida (fl. 69, ss.), formulando as se-
guintes conclusões:

1. A recorrente Maria Inês Pereira Duarte não apresenta nas suas
alegações nenhum facto ou fundamento novo, reeditando apenas as
razões e argumentos já apresentados na petição;

2. Essas razões e fundamentos foram oportuna e inteiramente im-
pugnados e contraditados na resposta, que aqui se dá por reproduzida
para todos os efeitos legais;
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3. Em termos substanciais não assiste qualquer razão à recorrente
inexistindo vícios (referenciados em 4- a) e b) das presentes alegações)
tal como sumariamente se refere em 6 e 7 das presentes alegações
e detalhadamente se explicita nos n.o 5 a 17 da resposta (no que
concerne ao vício invocado em 4- a) e nos n.os 18 a 27 (no que
concerne ao vício invocado em 4- b) da referida resposta);

4. O despacho recorrido está inteiramente fundamentado e em
conformidade com as disposições legais aplicáveis, não enfermando
de qualquer vício de forma ou de violação de lei.

A recorrida particular foi citada para contestar e apresentar a res-
pectiva alegação, formulando, nesta, as seguintes conclusões (fl. 87/88):

1.o - Não se violou o artigo 267 n.o 4 da Constituição, pois se
ouviu a interessada particular e se usaram racionalmente e sem di-
ligências desnecessárias os meios postos ao dispor da Administração.

Não havia que ouvir a recorrente nos termos do artigo 100 n.o 1
do Código do Procedimento Administrativo, pois ela fora já ouvida
sobre a mesma matéria nos termos do artigo 171 daquele diploma,
o que

3.o - Segundo o artigo 103 n.o 2 do referido Código sempre dis-
pensaria a sua nova audição.

4.o Não existe ilegalidade em se ter prescindido da apreciação de
mérito na informação a que se refere o n.o 2 do artigo 104 do
D.L. 55/80, pois tal apreciação de mérito não vincula a autoridade
decisória nem

5.o Se deveria, por simples questão de bom senso, insistir para
que proferisse apreciação de mérito quem se revelava e dizia incapaz
de o fazer.

O representante do Ministério Público junto deste Supremo Tri-
bunal emitiu parecer, no qual acompanhou a entidade recorrida e
a recorrida particular, no sentido de que o recurso não merece
provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
2 - É a seguinte a matéria de facto relevante para a decisão:
A - Por Aviso, publicado no Diário da República n.o 138, de 17-6-94,

II Série, foi declarado aberto concurso para provimento do lugar
de segundo-ajudante do 14.o Cartório Notarial de Lisboa, «nos termos
dos artigos 102.o e 103.o do regulamento aprovado pelo Dec. Regul.
55/80, de 8-10».

B - Em 01 de Julho de 1994, apresentaram candidatura a esse
concurso, entre outros, Maria Inês Pereira Duarte e Maria Aida Pinto
Castanheira, ambas a exercer funções de escriturária superior nesse
14.o Cartório.

C - Foi organizada lista de concorrentes, na qual aquelas Maria
Aida e Maria Inês figuravam, respectivamente, em 13.o e em 21.o
lugares - fl. 13 dos autos.

D - Em 09 de Agosto de 1994, foi elaborada, na Direcção Geral
dos Registos e Notariado, a seguinte

INFORMAÇÃO

Assunto: CONCURSO PARA PROVIMENTO DO LUGAR DE
2.o AJUDANTE DO 14.o CARTÓRIO NOTARIAL DE LISBOA

(DR II- S. N..o 138, de 17.06.94).

1 - Candidataram-se ao concurso em apreço os constantes da lista
anexa à presente informação e que desta faz parte integrante.
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2 - Concorrentes admitidos:
2.1- Beneficiando de preferências legais:
( . . .)
N.o 13 - Escriturário desde 21.01.91, colocado na repartição da

vaga desde 06.08.84; promovido à classe superior desde 21.01.91, clas-
sificado de Bom por acórdão de 26.06.87, habilitado com o Curso
Geral de Administração e Comércio;

N.o 21 - Escriturário superior desde 26.06.91, na repartição da vaga
desde 05.05.92, classificada de Bom por acórdão de 08.06.90, habilitado
com o Curso Geral dos Liceus;

(. . .)
- Todos beneficiando de preferências legais.
( . . .)
4 - Parecer da 1.a Ajudante em exercício:
Não emite opinião
5 - Parecer dos serviços:
Dos concorrentes em igualdade de condições legais e nos termos

do n.o 2 do artigo 109.o do regulamento e tendo em atenção às 2.a
e 4.a prioridades do despacho de 09.11.88 de Sua Excelência o Se-
cretário de Estado Adjunto, afigura-se de nomear MARIA AIDA PIN-
TO CASTANHEIRA (N.o 13), por pertencer à repartição da vaga
e ser a mais antiga.

E - Sobre esta informação foi emitido, em 10.8/94, o seguinte
parecer.

Concordo.
De entre os concorrentes em igualdade de condições legais nos

termos do n..o 2 do artigo 109.o do regulamento, conjugado com o
artigo 2.o do DL 52/89, de 22/2, parece de nomear Maria Aida Pinto
Castanheira (L + 13) por ser a mais antiga de entre as que pertencem
à repartição da vaga (2a e 4a prioridades do despacho de 9/11/88
de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto).

F - Na sequência desta proposta, a Subdirectora Geral dos Registos
e Notariado proferiu, em 11.08.94, o seguinte despacho:

Concordo. Nomeio.
G - Em 30 de Agosto de 1994, a concorrente Maria Aida Pinto

Castanheira dirigiu ao Ministro da Justiça recurso hierárquico, re-
querendo a anulação deste despacho, de 11.08.94, e a respectiva no-
meação para o lugar em causa, com fundamento em que tem an-
tiguidade superior à concorrente nomeada, Maria Inês Pereira Duarte
- fl. 14/17, dos autos.

H -Esta Maria Inês foi convidada a pronunciar-se, nos termos do
artigo 171 do Código do Procedimento Administrativo, sobre o recurso
hierárquico referido em G, por ofício de 15 de Setembro de 1994,
acompanhado desse recurso e com a anotação de que «tudo indica
ter havido lapso dos serviços na informação do processo, devido a
incorrecção no preenchimento da ficha da ora recorrente» - fl. 18
dos autos.

1- A mesma Maria Inês, em resposta a esse convite, veio dizer
que a correcta interpretação do artigo 104, n.o 2 do Decreto n.o 55/80,
de Outubro, exige uma informação concreta, pelo que a reparação
da legalidade passaria pela colheita dessa informação e subsequente
elaboração de lista de classificação dos concorrentes.
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J - Em 24.10.94, foi elaborada, na Direcção Geral dos Registos
e Notariado, a seguinte

INFORMAÇÃO SR76/94

Assunto: recurso hierárquico de Maria Aida Pinto Castanheira;
concurso para 2.o ajudante do 14.o Cartório Notarial de Lisboa (DR,
2a., de 17/694).

(. . .)
8. Com efeito o n.o 2 do artigo 104.o do regulamento indica que

o Conservador ou Notário remeterão o processo à Direcção Geral
com a sua informação. Mas, no seguimento dessa estatuição, esclarece
que «o director geral pode determinar, quando o julgue necessário,
que o funcionário organizador do processo esclareça ou complete
a sua informação».

Ou seja, o director geral pode (o que envolve um poder discri-
cionário), quando o julgue necessário (outro poder discricionário),
mandar esclarecer ou completar essa informação.

Esta não é, pois, legalmente vinculativa, parecendo óbvio que deverá
concluir-se que o processo poderá ser decidido sem ela ou em contrário
dela.

9. Embora a recorrida não o diga expressamente, intui-se que pre-
tende que o processo seja decidido com base numa informação de
mérito (3.o critério de preferência do despacho de 9 de Novembro
de 1988 de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto, em anexo).

10. E ainda que em princípio isso fosse possível - mas, seguramente,
não obrigatório - já nas concretas condições em que nos situamos
tal se não afiguraria correcto nem legal:

Uma coisa é a informação dada pelo conservador ou notário (os
funcionários a que a lei se refere; «o chefe do serviço da vaga»,
no dizer do despacho), outra bem diversa é a dada por um oficial,
ainda que o mais qualificado do serviço e ainda que em substituição,
sobre outros oficiais.

11. Decerto, por também assim o entender, o ajudante então em
exercício não se pronunciou sobre o mérito de colegas seus, como
também é impróprio pretender-se que, agora, se possa ouvir sobre
o assunto o notário da repartição que, à data do concurso, não havia
ainda sido empossado no respectivo cargo.

Efectivamente apenas o veio a ser em 4 de Agosto último, quando
o concurso foi aberto em 17 de Junho e o prazo de formalização
das candidaturas se havia esgotado em 4 de Julho de 1994.

Nesta conformidade, constatando-se a existência de erro nos pres-
supostos de facto que motivaram a decisão, propõe-se que a presente
informação seja submetida à consideração de Sua Excelência a Se-
cretária de Estado, com a sugestão de que seja atendido o recurso,
e seja determinada, sem necessidade de outras diligências, a reapre-
ciação do processo de concurso para provimento do lugar de segundo
ajudante do 14.o Cartório Notarial de Lisboa.

L - Em 28 de Novembro de 1994, foi emitido, na Auditoria Jurídica
do Ministério da Justiça, parecer de concordância com a informação
referida em J - fl. 22 e segts. dos autos.

M - Na sequência do que, em 05/12/94, foi proferido, pela Secretária
de Estado da Justiça, o seguinte

DESPACHO

Nos termos e pelos fundamentos constantes da informação da
DGRN, de 24/10/94, e do Parecer da Auditoria Jurídica, de 28/11/94,
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defiro o recurso hierárquico interposto por Maria Aida Pinto Cas-
tanheira.

3 - O objecto do presente recurso é o acto contido no despacho
acabado de transcrever, em M.

Alega a recorrente que esse acto violou o artigo 100 do Código
do Procedimento Administrativo, defendendo que, após a conclusão
da instrução iniciada com a interposição do recurso hierárquico, de-
veria ter sido ouvida, nos termos desse preceito legal, acerca do p̀ro-
jecto de decisão e antes da decisão final.

A «título subsidiário», alega, ainda, que aquele mesmo acto enferma
de vício de violação de lei, por não ter feito boa interpretação e
aplicação do preceito do n..o 2, do artigo 104, do Decreto Regu-
lamentar n..o 55/80, de 08 de Outubro, combinado com os artigos
23, n.o 1 e 26, n.o 1 do DL 519-F2/79, de 29 de Dezembro.

Vejamos.
3.1. - O despacho objecto do presente recurso é um acto de de-

ferimento de recurso hierárquico.
O artigo 100 do Código do Procedimento Administrativo, que a

recorrente pretende ter sido violado pelo acto recorrido, dispõe, na
redacção vigente na data da prática deste, que «concluída a instrução,
os interessados têm o direito a ser ouvidos no procedimento antes
de ser tomada a decisão final, salvo o disposto no artigo 103», que
enuncia os casos em que não há lugar ou pode ser dispensada essa
audiência.

Aquele preceito traduz o cumprimento de directiva constitucional
(artigo 276/4 CRP) de participação dos cidadãos na formação das
decisões que lhes dizem respeito, determinando para o órgão ad-
ministrativo competente a obrigação de associar o administrado à
tarefa de preparar a decisão final.

Sucede, porém que, como bem considerou o acórdão de 07.12.94
- R.o 32 996 (Ap. DR, 18.04.97), esta regra se insere entre as que
o Código define para o procedimento administrativo comum. E, no
caso em apreço, trata-se de uma decisão que culminou um recurso
hierárquico, para que o mesmo Código estabelece uma tramitação
própria, nos artigos 166 a 175, onde se prevê audiência do tipo da
que exige aquele outro preceito.

Nesta forma de procedimento impugnatório, ou de 2.o grau, só
se justifica, pela aplicação do princípio do contraditório, a audiência
do autor do acto recorrido e dos contra-interessados, prevista nos
artigos 172 e 171, respectivamente.

É este o entendimento da jurisprudência, como se vê, para além
do já citado, pelos acórdãos de 09.12.98 -R.o 32 996/Pleno e de 26.04.01
- R.o 44 665, entre outros. No mesmo sentido, pode ver-se, na doutrina,
F. do Amaral e Outros, in Código do Procedimento Administrativo
Anotado, Almedina, Coimbra, 1992, 158, e M. Esteves de Oliveira
e Outros, in Código do Procedimento Administrativo, 2.a ed., Almedina,
1997, 746 e 783.

Ora, a recorrente foi notificada, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 171 do Código do Procedimento Administrativo,
tendo-lhe sido dada, assim, oportunidade para se pronunciar sobre
o recurso hierárquico.

Não houve, assim, preterição da formalidade prevista no artigo
100, n.o 1, que era inaplicável, no caso. Pelo que improcede a primeira
das conclusões da alegação da recorrente.
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3.2. - Resta apreciar do vício de violação de lei, arguido a título
subsidiário pela recorrente, a que se refere a segunda das conclusões
da respectiva alegação.

Defende a recorrente que o acto recorrido não fez boa interpretação
e aplicação aos factos dos artigos 104, n.o 2 do Decreto 55/80, de
08 de Outubro, e 23, n.o 1 e 26, n.o 1 do DL 519-F2/9, de 29 de
Dezembro.

A questão essencial está em saber se o indicado n.o 2 daquele
artigo 104 impõe que, na conservatória ou cartório, ao ser organizado
o processo de candidatura aí apresentada, seja prestada informação
concreta sobre o concorrente, designadamente no caso em que, por
falta do conservador ou notário, o processo de concurso é organizado
pelo respectivo substituto legal.

Vejamos o que dispõe o

Artigo 104.o

1- Os requerimentos para admissão ao concurso e os documentos
exigidos no respectivo aviso devem ser apresentados, dentro do prazo
do concurso, na conservatória ou cartório a cujo quadro pertença o
lugar vago.

2- Dentro dos cinco dias seguintes aos do encerramento do concurso,
o conservador ou notário organizará o processo e remetê-lo-á com a
sua informação à Direcção Geral dos Registos e Notariado. O director
geral pode determinar, quando o julgue necessário, que o funcionário
organizador do processo esclareça ou complete a sua informação.

3- Recebido o processo devidamente informado, a Direcção Geral
submetê-lo-á a despacho do Ministro da Justiça, observando o disposto
no n.o 3 do artigo 65o

Este artigo 65, por sua vez, dispõe que «3 - Terminado o prazo
do concurso, a Direcção Geral organizará a relação dos concorrentes
que reúnam as condições legais para serem admitidos, submetendo-a
em seguida a despacho do Ministro da Justiça, com informações sobre
a classificação, antiguidade e cadastro disciplinar dos concorrentes».

No caso concreto, esta relação dos concorrentes foi organizada
pela Direcção Geral dos Registos e Notariado com os elementos in-
dicados neste n.o 3, designadamente com informação sobre a respectiva
classificação de serviço, e com a indicação, sobre o «Parecer da 1.a Aju-
dante em exercício», de que esta «não emite opinião».

Como consta da informação (SR76/94) em que se baseou o despacho
recorrido, esta funcionária actuou como «funcionário organizador do
processo», por falta do notário e como legal substituto deste (artigo
26, n.o 1 do DL 519-F2/79, de 29.12).

Conforme o teor literal do referido n.o 2, só o próprio conservador
ou notário, e não já os respectivos substitutos legais, estão obrigados
a elaborar informação para acompanhar o processo de candidatura.

O que bem se compreende, pois só aqueles, como chefes do serviço
em que se integram os concorrentes, estão devidamente habilitados
para o efeito.

Assim, e em face da previsão daquele mesmo preceito legal, cabia
ao Director Geral determinar, se o julgasse conveniente, que aquela
funcionária, enquanto «organizadora do processo», o completasse com
as informações ou esclarecimentos que tivesse por necessários.

Porém, essa era, apenas, uma faculdade ao dispor dessa entidade,
que não estava obrigada a colher tal informação. E, nas concretas
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circunstâncias, bem se compreende, aliás, que o não tivesse feito.
Pois que, na falta do notário, teria que a exigir de funcionário que
não estaria nas melhores condições para a se pronunciar sobre o
mérito dos concorrentes:

Por outro lado, e face à previsão legal do referenciado artigo 104,
n.o 2, também não seria adequado que, para a decisão do recurso
hierárquico, a entidade recorrida solicitasse do próprio notário a in-
formação em falta; pois que, tendo sido empossado após o termo
do prazo de formalização das candidaturas, não as organizou nem
dispunha dos necessários elementos sobre a prestação funcional das
concorrentes.

Assim sendo, conclui-se que não ocorreu a alegada violação desse
preceito legal.

Alega, ainda, a recorrente que, se fosse prestada a informação do
artigo 104.o, n.o 2 do Decreto Regulamentar n.o 55/80, de 8 de Outubro,
a hierarquização dos candidatos far-se-ia sem recurso à antiguidade,
face aos critérios estabelecidos pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Justiça, de 9/X1/88.

Mas não tem consistência tal alegação.
O invocado despacho de 9/XI/88 (vd. fl. 28, dos autos) concordou

com proposta de fixação dos seguintes critérios de escolha relativamente
a concorrentes que se encontram em igualdade de condições legais.

1 .o - Melhor classificação de serviço;
2.o - Pertencer ao serviço onde ocorre a vaga
3.o - Melhor informação fundamentada do chefe de serviço da vaga,

se aí houver mais de um concorrente em igualdade de condições;
4.o - Maior antiguidade; Maiores habilitações literárias;
5.o - Maiores habilitações literárias;
6.o - Aproximação, sucessivamente, da família, da residência ou da

terra da naturalidade;
7.o - Maior idade:
Ora, desde logo, nada garante que a informação desse funcionário

fizesse distinção dos concorrentes, quanto ao respectivo mérito
profissional.

E, ainda que tal sucedesse, essa eventual informação não teria ne-
cessariamente a relevância pretendida pela recorrente.

Com efeito, como expressamente refere a proposta em que se ba-
seou, aquele despacho visou regulamentar as preferência em concursos
para terceiro ajudante. Sendo que, no caso em apreço, estava em causa
concurso para segundo ajudante. Daí que, neste concurso, não fosse
obrigatório seguir os critérios fixados nesse despacho de 9/XI/88.

De resto, apesar da invocação deste despacho, a própria recorrente
reconhece, na respectiva alegação, com referência à petição de recurso
(n..o 31), que a questionada informação «poderá não ser legalmente
vinculativa da decisão final a tomar».

Improcede, pois, toda a alegação da recorrente.
4 - Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso

contencioso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 30.000$00 (trinta mil escudos) e 15.000$00 (quin-
ze mil escudos).

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Adérito Santos — João Cordei-
ro — Gonçalves Loureiro.
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Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Concurso para recrutamento de pessoal (DL 498/88). Princípio
da imparcialidade. Entrevista (sobrevalorização deste mé-
todo de selecção). Audiência de interessados (art.o 100 do
CPA).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No âmbito do DL 498/88, de 30.12, o presidente do júri
do concurso interno aberto para recrutamento de pessoal
não está impedido de se pronunciar sobre o teor do recurso
hierárquico interposto, face ao disposto no n.o 1 do art.o
172 do CPA.

2 — Superiores hierárquicos de um ou mais candidatos podem
integrar o júri do concurso sem que daí resulte a violação
do princípio da imparcialidade.

3 — Não ocorre sobrevalorização do método de selecção en-
trevista, violador do n.o2 do art.o 26 do DL 498/88, se
lhe é atribuído um coeficiente de ponderação 4 e ao mé-
todo de avaliação curricular é concedido um 6.

4 — Na redacção inicial do DL 498/88 havia lugar a audiência
de interessados, nos termos do art.o 100 do CPA.

5 — Tem lugar o aproveitamento do acto se, não obstante
proceder o vício de violação do art.o 100 do CPA, se
conclui que nenhum dos vícios de violação de lei procede,
sendo certo que a audiência de interessados pretendida
só podia ter como objectivo recolocar a apreciação dos
mesmos vícios, já considerados inverificados.

Recurso n.o 38 139 em que é recorrente Germano Moreira da Silva
e recorrido o Secretário de Estado da Agricultura. Relator: Ex.mo

Cons.o Rui Botelho.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Administrativo
do Supremo Tribunal Administrativo:

I

Germano Moreira da Silva, Francisco José Morais Esteves (38142),
Maria de Lourdes de Sousa Pinheiro (38145), Alfredo José da Costa
Marques (38148), José Manuel Miranda Lopes (38150), Carlos Ma-
nuel Furtado Rocha (38149) e António Manuel Alves Pinto (38140),
melhor identificados nos autos, recorrem do despacho do Secretário
de Estado da Agricultura, de 21.4.95, que indeferiu o recurso hie-
rárquico que interpuseram do acto homologação da lista de classi-
ficação final do concurso aberto para preenchimento de 3 vagas de
Técnico Principal da Carreira de Engenheiro Técnico Agrário do Qua-
dro de Pessoal da Direcção Regional da Agricultura de Entre Douro
e Minho.

Alegaram que o acto recorrido padecia de várias ilegalidades tra-
duzidas na falta de imparcialidade do júri pelo facto de o seu presidente
ter emitido um parecer que serviu de fundamento ao acto e de alguns
dos candidatos terem exercido funções como subordinados de mem-
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bros de júri. Referiram, ainda, que se sobrevalorizara o método de
selecção entrevista e que não se procedera à audiência dos interes-
sados, o que acarretava vício de forma.

Respondeu a autoridade recorrida sustentando a legalidade do acto
por entender que nenhum dos vícios ocorria. Em primeiro lugar, o
acto que homologara a lista era de uma entidade, enquanto o parecer
era de outra, o que excluía a aplicação do art.o 44 do CPA. Em
segundo lugar, nada existe na lei, em abstracto, que impeça um mem-
bro do júri de o integrar, ainda que um ou mais concorrentes ao
concurso sejam, ou tenham sido, seus subordinados. Depois, o método
de selecção entrevista não foi sobrevalorizado, funcionando como mé-
todo complementar. Finalmente, a audiência de interessados estava
dispensada, por se tratar de um acto de massas.

Na sua alegação os recorrentes formularam as conclusões seguintes:
1- Pelo despacho recorrido de 21/04/95, foi indeferido o recurso

hierárquico deduzido pelos recorrentes, consistindo a fundamentação
desse despacho numa mera declaração de concordância com funda-
mentos do parecer elaborado pelo próprio presidente de júri,

2- pelo que esse parecer passou a fazer parte integrante do acto.
3- É caso de impedimento previsto no art. 44o, alínea g) do CPA

a intervenção de órgão ou agente da Administração Pública em pro-
cedimento administrativo, ou em acto ou contrato de direito público,
quando se trate de recurso de decisão proferida por si ou com a
sua intervenção.

4- Ora, o júri é o responsável por todas as operações do concurso
e a graduação final dos candidatos foi por si definida.

5- pelo que jamais poderia elaborar um parecer objectivo e isento
sobre o recurso hierárquico interposto pelos recorrentes.

6- Por isso, ao fazer sua a fundação do referido parecer, o despacho
recorrido violou os princípios da justiça e da imparcialidade consa-
grados nos art.os 266o n.o 2 da Constituição da Republica e 6o do
CPA em conjugação com o referido art. 44o do CPA.

7- Estes princípios foram ainda violados pelo despacho recorrido
ao considerar que o júri do concurso agiu com neutralidade e im-
parcialidade na apreciação e classificação final dos candidatos.

8- Com efeito, nessa apreciação e classificação dos candidatos os
elementos do júri privilegiaram os seus subordinados directos, atri-
buindo-lhes classificações muito superiores, com manifesto desfavor
de outros candidatos.

9- Ora, a neutralidade do júri não pode ser apenas posta em causa
quando entre os concorrentes está algum superior hierárquico dos
seus membros, porquanto tanto basta que o júri tenha no proce-
dimento administrativo um interesse pessoal directo (art.os 1 e 10
do DL n.o 370/83, de 6 de Outubro).

10- No presente caso só era possível ter um júri neutro, se o mesmo
não tivesse qualquer ligação profissional com os candidatos, de con-
trário existem interesses que impedem que aquele possa formular
um juízo isento e imparcial dos candidatos.

11- Assim, dadas as circunstâncias, o júri do concurso devia ter
pedido dispensa de intervir no procedimento, pois existiam sérias ra-
zões para se suspeitar da sua isenção e rectidão de conduta, o que
se veio efectivamente a constatar a posteriori, com o favorecimento,
na classificação final, dos candidatos seus subordinados directos.

12- O despacho recorrido padece ainda de manifesto vício de forma
por violação do art. 100o do CPA. . . . , uma vez que não foi dado
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cumprimento à audiência prévia dos interessados e a falta desta não
foi sequer fundamentada.

13- Com efeito, aos recorrentes foi-lhes sacrificado o direito de,
finda a instrução do processo, se pronunciaram e serem ouvidos sobre
a sua classificação e do lugar que ocupavam na lista, antes da aprovação
da lista de classificação final, vendo, assim, afectados os seus direitos
e em particular as suas garantias de defesa.

14- Ora, só não há lugar a audiência dos interessados nas situações
previstas no art. 103.o, n.o 1, do CPA, sendo possível a dispensa do
n.o 2, e qualquer delas exige a necessidade de fundamentação.

15- Se a decisão era urgente, exigia-se que tal juízo fosse devi-
damente fundamentado com a indicação dos factos que revelassem
tal urgência, e não o foi.

16- E, de todo o modo, um concurso com 44 candidatos não é
o que se pode denominar um ”processo de massas” em que o cum-
primento da audiência dos interessados pudesse pôr em causa a sua
celebridade processual.

17- Aliás, com a entrada em vigor do Dec. Lei no 204/98, de 11
de Julho, que revogou expressamente o Dec. Lei no 215/95, de 22/06,
a audiência dos interessados passou a ser expressamente obrigatória
no processo do concurso de recrutamento de selecção de pessoal
para a Administração Pública, independente do número de candidatos.

18- Assim, foi preterida uma verdadeira formalidade essencial, e
a sua falta não foi sequer fundamentada, o que faz inquinar o despacho
recorrido de vício de forma.

19- Por último, o júri do concurso desvalorizou e subalternizou
o método principal, de cariz essencialmente objectivo - avaliação cur-
ricular - com a correlativa sobrevalorização do método complementar
de carácter essencialmente informal e subjectivo - a entrevista.

20- Com efeito, o júri do concurso ao atribuir à entrevista um
coeficiente de ponderação 4, em contraste com o coeficiente 2 atri-
buído aos restantes factores de apreciação, que fazem parte do método
de avaliação curricular, mas que surgem individualizados na fórmula
de classificação final, e têm, por isso, o seu peso próprio, o júri con-
seguiu colocar quem queria nos primeiros lugares.

21- Basta ver que o 1o classificado é dos funcionários mais novos
ao serviço da Direcção Regional da Agricultura de Entre Douro e
Minho.

22- Foi, pois, o peso excessivo da entrevista que determinou a clas-
sificação final de cada candidato.

23- Ora, a entrevista é um método de selecção de natureza me-
ramente facultativa e complementar, que tem o grande defeito da
subjectividade, e que, por isso, não pode ser utilizada isolada ou au-
tonomamente, mas apenas em conjunto com algum ou alguns dos
restantes métodos de selecção, na altura previstos no n.o 2 do Dec.
Lei no 204/98, de II/07.

24- Saliente-se, aliás, que o art. 23o deste recente diploma (Dec.
Lei no 204/98) veio a excluir a possibilidade de utilizar a entrevista
profissional de selecção nos concursos internos de acesso (caso dos
autos), só permitindo a sua utilização nos concursos externos e internos
de ingresso e sempre sem carácter eliminatório.

25- Assim, ao optar-se por esta sobrevalorização da prova da en-
trevista, método de selecção complementar, com elevado grau de sub-
jectividade, em detrimento do método principal, essencialmente ob-
jectivo, sem sequer ter sido fundamentada tal medida, violou-se o
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princípio da proporcionalidade (art. 266o, n. 2, da Const. da Repú-
blica), o disposto nos art.os 26o e 32o, n.o 5 do DL 498/88, de 30/12
(que dispõe. ”A classificação final resultará da média aritmética sim-
ples ou ponderada das classificações obtidas em todas as operações
de selecção”) o art. 123o e seg.s do CPA., por falta de fundamentação
- ver, com interesse para o caso, Parecer no 106/88, do Conselho Con-
sultivo da Procuradoria-Geral da República, publicado no D.R. n.93,
II série, de 21/4/89 e Ac. de 94.07.05 deste Tribunal, proferido no
processo no 27214, e publicado na Revista de Direito Público, Ano IX,
n.o17, pág. 173.

26- O despacho recorrido deve, pois, ser anulado por violação de
lei e vício de forma.

O Magistrado do Ministério Público emitiu parecer, donde se ex-
traem os seguintes passos:

«A - Conclusões 1o a 6o.
Violação dos princípios da justiça e da imparcialidade, pelo facto

de o acto ter incorporado na sua fundamentação o parecer do pre-
sidente do júri.

Não terá razão. Para além de o acto recorrido não ter assentado
apenas no parecer do presidente do júri, a verdade é que nada o
impedia. O autor do acto é livre na busca das fontes da sua sustentação.
E a intervenção do presidente do júri não consubstanciou qualquer
violação do artigo 44o do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), já que não fez mais do que cumprir a injunção do artigo
172o, 1, do mesmo Código - o autor do acto recorrido deve pro-
nunciar-se sobre o recurso e remetê-lo ao órgão competente para
dele conhecer.

B- Conclusões 7o a 11o

Violação do princípio da neutralidade e imparcialidade pelo facto
de no júri haver superiores hierárquicos directos de alguns con-
correntes.

Não existirá esta violação. A situação não está abrangida por ne-
nhuma das previsões dos artigos 44o a 48o do CPA.

O artigo 8o, 7, do DL 498/88, de 30 de Dezembro, inculca justamente
que a hipótese normal é serem membros do júri elementos do serviço
para a qual o concurso é aberto, já que sentiu a necessidade de afirmar
que poderiam ser vogais do júri elementos alheios ao serviço em causa.

Não é correcto afirmar-se que o superior hierárquico tem interesse
pessoal, directo e legítimo em que os seus imediatos inferiores so-
brelevem outros concorrentes. Quantas vezes não poderá acontecer,
antes, no íntimo do superior o sentimento contrário! Seja o que for,
o superior hierárquico, enquanto tal, tem os interesses que o serviço
tem, tem os interesses para o serviço dos quais foi investido, não
tem interesse próprio.

É certo que há casos, compreensíveis, em que a intervenção de
elementos do mesmo serviço pode levantar dificuldades de neutra-
lidade e imparcialidade. Veja-se o que o DL 215/95, de 22-8, pretendeu
salvaguardar para os casos de concorrer director-geral, o subdirec-
tor-geral ou titular de cargo equiparado, pretensão novamente patente
no artigo 12, 5, do vigente DL 204/98, de 11.7.

Mas na presente situação nenhuma dessas hipóteses se configurava.
Não há assim violação do disposto no DL 370/83, de 6 de Outubro,

ou de qualquer outro.
C- Conclusões 19o-25o

Sobrevalorização da prova entrevista.
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O júri cumpriu, no que à valorização da entrevista concerne, o
disposto no aviso de abertura do concurso. Não foi o júri que procedeu
a qualquer decisão sobre a ponderação da entrevista, antes a mesma
constava especificamente do aviso.

Não poderia, pois, ser imputado ao júri a violação do princípio
da proporcionalidade, sendo que os recorrentes em nenhum momento
atacam o despacho que fixou os critérios classificativos plasmados
no aviso de abertura.

Mas, ainda que o tivessem atacado, não teriam razão.
Na verdade, como se vê do aviso, a avaliação curricular, na suas

diversas componentes - classificações de serviço, habilitações literárias,
experiência profissional, e formação profissional - tem um coeficiente
de 6, enquanto a entrevista tem um coeficiente de 4.

Ora, como tem sido dito pela jurisprudência, do no 2 do artigo
26 do DL 498/88, apenas se pode extrair a conclusão que o peso
relativo da entrevista não pode ser superior ao peso relativo dado
à avaliação curricular - ver, dos mais recentes, os acs. de 11.02.98,
proc. 40404, e de 02.12.97, proc 38.770.

Não houve, assim, qualquer violação da lei, nem esta viola a Cons-
tituição da República.

D- Conclusão 25o

Falta de fundamentação da ponderação da entrevista.
Como se viu, não foi o júri que determinou a escala de ponderações,

pelo que não poderia proceder à fundamentação de acto de outrem.
E - Conclusões 12o-18o

Violação do artigo 100o do CPA, por falta de audiência prévia.
É jurisprudência corrente deste STA que nos concursos regulados

pelo DL 498/88 era supletivamente aplicável o disposto no artigo
100 do CPA - dos acs. mais recentes os de 14.5.98, rec. 41373, 20.11.97,
rec. 42148, 04.12.97, rec. 31642. Poder-se-ia colocar a questão dos
procedimentos de massa. Legislativamente, ela já teve, a propósito
deste tipo de concursos, duas expressões: a do DL 215/95, a do vigente
diploma, o DL 204/98, de 11.7. A verdade é que não nos podemos
socorrer do DL 215/95, pois o respectivo artigo 3o, que fixou os casos
em que não havia lugar a audiência dos interessados, não se pode
considerar lei interpretativa, nem podemos considerar a regra nele
expressa como contendo o patamar geral dos procedimentos de massa,
tanto mais que esse patamar foi consideravelmente alargado no DL
204/98 - de 20 para 100 candidatos.

Não se colhem do procedimento elementos que caracterizem a
situação como compreendendo a previsão do artigo 103o do CPA,
na redacção original.

Assim, na esteira dos recorrentes, podemos opinar que foi violado
o artigo 100o do CPA.

F- Chegados aqui, vejamos a repercussão do vício assinalado na
decisão do processo. Analisando os recursos contenciosos e os gra-
ciosos que os precederam, verificamos que não é apontando ao acto
classificativo do júri qualquer outra ilegalidade que não as ilegalidades
supra discutidas.

Ora, quanto às ilegalidades já tratadas, já vimos que, em nosso
entender, não procedem.

A colocação do procedimento em estádio anterior à homologação
da lista para a audiência dos interessados, a fim de eles poderem
aí assacar ao procedimento estes mesmos vícios não terá sentido se
o Tribunal igualmente desde já concluir que eles se não verificam.
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A ausência teria alguma relevância se os interessados viessem dis-
cutir critérios classificativos que o júri adoptara e que estivessem na
sua discricionariedade, critérios ou métodos que pudessem ser revistos
pelo júri, de maneira a, de algum modo, poder haver inflexão do
resultado classificativo proposto. Mas não se trata disso, como estamos
a ver.

Não se pretende a audiência para discutir elementos em sede de
actuação discricionária da Administração, antes para discutir matéria
em que o júri está vinculado a um certo agir, que foi o que adoptou,
e sem margem de hipotética variação.

Cremos, então, que se aplicará a doutrina deste Supremo, reiterada
pelo ac. do Pleno de 17.12.97, proc. 36.001:

” Não tendo sido dado cumprimento ao disposto no n.o1 do art.
100o do CPA (audiência dos interessados) após a instrução procedi-
mental, mas sempre que através de um juízo de prognose póstuma o
tribunal conclua que a decisão tomada era a única concretamente pos-
sível, não é de anular a mesma.” (IX do sumário) em Cadernos de
Justiça Administrativa, 12

Em conformidade deve ser recusada relevância à preterição da
audiência dos recorrentes»

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Dos elementos constantes dos autos resultam provados os seguintes
factos, com interesse para a discussão da causa:

1- Por aviso publicado na II Série do DR de 7.10.94, foi aberto
concurso interno geral de acesso para preenchimento de 3 vagas de
técnico principal, da carreira de Engenheiro Técnico Agrário do Qua-
dro de Pessoal da Direcção Regional da Agricultura de Entre Douro
e Minho, constando como métodos de selecção a avaliação curricular
(coeficiente 6, com 4 parâmetros, de 2+2+1,9+0,1) e a entrevista
(coeficiente 4).

2- A lista de graduação final, junta a fls. 12 e ss, foi homologada
por despacho de 15.5.95, do qual foi interposto recurso hierárquico
para a autoridade recorrida.

3- O presidente do júri, em 13.4.95, emitiu a informação n.o
165/95/DOGRH, dada aqui como reproduzida, pronunciando-se sobre
o conteúdo dos recursos hierárquicos, que mereceu por parte do Se-
cretário Geral do Ministério da Agricultura o seguinte despacho:
”Concordo. À consideração do S. Secretário da Agricultura. L.
14.4.95”.

4- Sobre essa informação e esse despacho foi lavrado o acto re-
corrido, com o seguinte teor: ”Atento o teor desta informação, com
a qual concordo, bem como das actas que deram suporte, indefiro
os recursos aqui identificados. À DRAEDM para notificação aos in-
teressados - 95.04.21”.

5- Os candidatos não foram convidados a pronunciar-se sobre o
resultado do concurso antes da homologação da lista de classificação
final.

III

Vejamos.
De acordo com o disposto no n.o 1 do art.o 172 do CPA «No

mesmo prazo referido no número anterior deve também o autor do acto
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recorrido pronunciar-se sobre o recurso e remetê-lo ao órgão competente
para dele conhecer, notificando o recorrente da remessa do processo».
Resulta, assim, muito claro que o autor do acto sujeito a recurso
hierárquico deve pronunciar-se sobre a matéria contida no reque-
rimento do recorrente. No caso dos autos o presidente do júri fê-lo,
como vimos, no cumprimento de uma determinação legal, não po-
dendo resultar daí a violação dos invocados princípios da justiça e
da imparcialidade. De resto, o acto recorrido não se apoiou apenas
nessa intervenção do júri, mas igualmente nos restantes elementos
para que remete.

De igual modo, esses princípios não saíam violados pelo facto de
alguns dos candidatos poderem ter sido em tempos subordinados de
membros do júri. Os recorrentes pretendem que ocorreu a violação
do art.o 10 do DL 370/83, de 6.10. Mas não é assim. Nada existe
na lei, o DL 498/88, de 30.12, que aponte para a impossibilidade
de uma situação dessas ter lugar. Acontece, até, que o n.o 7 do art.o
8, na medida em que afirma a possibilidade de os membros do júri
poderem ser estranhos ao serviço que abre o concurso, aponta jus-
tamente no sentido contrário, ou seja, o de o recrutamento do júri
ser normalmente feito no serviço, seguramente nos seus escalões su-
periores, com a possibilidade manifesta de se verificar essa situação
relacional entre um e outro membro do júri e um ou outro candidato.
De resto, não é lícito personalizar um interesse próprio, pessoal, do
superior. O seu interesse é o do serviço, de modo que as suas in-
tervenções, enquanto investido nessas funções públicas, são exclu-
sivamente determinadas pelo superiores interesses dos serviços e não
pelo seu interesse pessoal que, neste âmbito, é inexistente.

Referem também os recorrentes ter havido por parte do júri do
concurso uma sobrevalorização do método de selecção entrevista.
Igualmente sem razão, como se verá.

Os métodos de selecção, fixados no aviso de abertura do concurso,
são a avaliação curricular e a entrevista. Ao primeiro, subdividido
em 4 parâmetros — classificação de serviço (2), habilitações literárias
(2), experiência profissional (1,9) e formação profissional (0,1) — cabe
o coeficiente 6 e ao segundo o coeficiente 4.

Como se assinala no acórdão deste Tribunal de 26.1.00, no recurso
41438, «O método de selecção de entrevista profissional não pode
ser erigido em método autónomo, por ter natureza complementar.
Em decorrência de tal natureza não poderá determinar, só por si,
o resultado do concurso, pelo que o seu peso específico não poderá
exceder o do método previsto na alínea b) do art.o 26 do DL 498/88».
Trata-se de jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo donde se pode extrair um princípio geral, recolhido no n.o
2 do art.o 26 do DL 498/88, segundo o qual o método de selecção
entrevista, por ser um método complementar, não pode exceder o
peso do método principal, um dos quais é a avaliação curricular.
No presente concurso só poderia falar-se em sobrevalorização da en-
trevista se o seu peso no resultado final ultrapassasse o da avaliação
curricular. Ora isso não sucede, como se viu. À avaliação curricular
cabe o coeficiente 6 enquanto à entrevista cabe o coeficiente 4.

Esta ponderação de cada um dos métodos foi estabelecida no aviso
de abertura do concurso. Não resultou de acto do júri nem do acto
recorrido, não podendo, assim, falar-se numa sua falta de fun-
damentação.

Suscitam os recorrentes, finalmente, a violação do art.o 100 do
CPA.
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Na vigência da redacção primitiva do DL 498/88, a que se aplica
ao caso dos autos, sempre se entendeu que havia lugar ao cumprimento
do art.o 100 do CPA (conf., por todos, o acórdão de 20.11.97, recurso
42148). O art.o 3 do DL 215/95, de 2.8, que introduziu algumas al-
terações naquele, fixou em 20 o número de candidatos a partir do
qual a audiência dos interessados estava dispensada. Esse número
aumentou para 100 a partir do DL 204/98, de 11.7. Em face da dis-
crepância entre aqueles dois números não é possível tentar sequer
criar, num procedimento concursal, aquele a partir do qual poderia
considerar-se o acto de massas para efeitos do art.o 103, n.o 1, c),
do CPA, sendo certo que neste concurso os candidatos eram 44. E
sendo assim, tem que dar-se como violado o art.o 100 do CPA.

Sucede, contudo, que todos os vícios de fundo foram julgados
improcedentes.

As diversas ilegalidades imputadas ao acto recorrido, suscitadas
e apreciadas no recurso hierárquico e aqui, no recurso contencioso,
foram consideradas inexistentes.

Os recorrentes não viram nos momentos discricionários da conduta
administrativa impugnada qualquer desvio violador dos princípios ge-
rais, já que não suscitaram quaisquer vícios a esse respeito. Estamos,
assim, perante uma situação onde o princípio do aproveitamento do
acto administrativo tem inteiro cabimento. Como se observa no su-
mário do acórdão do Pleno «Não tendo sido dado cumprimento ao
disposto no n.o 1 do art.o 100 do CPA (audiência de interessados)
após a instrução procedimental, mas sempre que através de um juízo
de prognose póstuma o tribunal conclua que a decisão tomada era
a única concretamente possível, não é de anular a mesma».

Cabe, ainda, para complementar estas considerações, aluir ao acór-
dão de 14.5.98, no recurso 41373, que trata de um caso idêntico,
onde se refere que «Embora se não esqueça que a decisão do júri
comporta momentos de avaliação, em princípio desaconselhadores
do aproveitamento, no caso concreto os termos da discussão con-
vencem de que o acto não tem alternativa juridicamente válida».

Improdem, assim, todas as conclusões da alegação dos recorrentes.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso con-

tencioso.
Custas a cargo dos recorrentes, fixando-se a Taxa de Justiça e a

Procuradoria em, respectivamente, 30.000$00 e 15.000$.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rui Botelho — João Cordei-
ro — Gonçalves Loureiro.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Licenciamento de construção. Caducidade.

Doutrina que dimana da decisão:

Deverá ser considerado como pedido de licença de construção,
emitida ao abrigo de alvará ainda não caducado, o re-
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querimento apresentado pelo interessado (que refere pre-
tender prolongar a licença que possui) quando os seu termos
contraditórios, por se tratar de impresso modelo fornecido
pela Câmara municipal, deixam alguma dúvida sobre se
se trata de pedido de prorrogação de licença ainda em vigor
ou pedido de um novo licenciamento.

Recurso no. 38.905. Recorrente: Presidente da Câmara Municipal de
Guimarães. Recorrido: Manuel Araújo de Oliveira. Relator: Exmo.
Conselheiro Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães vem recorrer
da sentença do TAC do Porto que julgou procedente o recurso in-
terposto por Manuel Araújo de Oliveira, do seu despacho de 13.10.93,
com fundamento em erro sobre os pressupostos de facto.

Na sua alegação o recorrente defende a revogação da decisão re-
corrida, referindo nas respectivas conclusões, com relevância para
a solução do caso, o seguinte:

«1 - Tendo o alvará de licença de construção dos autos (n.o 794/91)
sido emitido com validade até 28.7.93, verifica-se que quando o in-
teressado apresentou o seu pedido (26.8.93) já o mesmo tinha
caducado;

2 - Assim, o despacho recorrido, que considerou a referida ca-
ducidade, não enferma do vício de violação de lei, por erro nos pres-
supostos de facto;

3 - Aliás, é o próprio interessado que no requerimento reconhece
a caducidade do alvará e solicita “nova licença.»

As restantes questões colocadas não foram apreciadas na decisão
impugnada, a que também não foi assacada qualquer nulidade, razão
por que se não apreciam neste recurso.

No seu parecer final o Magistrado do Ministério Público pronun-
ciou-se pelo improvimento do recurso entendendo que a sentença
deveria ser confirmada.

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.
II - A sentença recorrida conclui que no momento da apresentação

do requerimento de fls. 186 do PA (fls. 6 dos autos) a licença anterior,
conferida pelo alvará de licença n.o 794/91, ainda não tinha caducado,
contrariamente ao sustentado pela autoridade recorrida, o que só
sucederia a 28.7.93. Este diferente entendimento radicava no facto
de o Senhor Juiz ter atendido à data aposta no carimbo a óleo com-
provativo da entrada nos serviços camarários (26.7.93), enquanto o
Presidente da Câmara Municipal considerou aquela outra que lhe
foi impressa pelo requerente (26.8.93). Nessa diferença de enten-
dimentos, traduzida em erro nos pressupostos de facto, consistiu o
seu fundamento exclusivo.

Numa situação como esta, de discrepância de datas, e não sendo
produzida prova donde resultasse inequivocamente o contrário, aquela
que revelaria teria de ser necessariamente a colocada pelos serviços
no momento da entrada do documento. Desde logo, pela presunção
de legalidade e autenticidade de que os actos administrativos ou actos
materiais praticados pelas autoridades administrativas gozam. Depois,
no caso em apreço, para além da afirmação de princípio, o recorrente
não explica porque tem esse entendimento e muito menos como é



(1) Alegação contida no ponto 7 da petição de recurso não impugnada.
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que a data inserida naquele carimbo lá foi parar. De resto, a tese
do recorrente é contrariada pelos restantes documentos inseridos no
Instrutor, a saber, pela informação dos serviços de fls. 188 desse pro-
cesso, que aprecia a pretensão do requerente (ponto 22 dos factos
provados), ela própria datada de 25.8.93 (o que inviabiliza imedia-
tamente a hipótese apresentada pelo recorrente de o pedido do agra-
vado ter sido formulado em 26.8.93), onde se afirma peremptoria-
mente o dia 26.7.93 como sendo o da entrada daquele requerimento.

Finalmente, sendo o requerimento do recorrente contencioso de
26.7 e caducado a licença apenas em 28.7, terá necessariamente de
ser considerado como um pedido de prorrogação da licença anterior
e nunca como um pedido de um novo licenciamento, uma vez que
o interessado jamais iria prescindir dos direitos concedidos pelo li-
cenciamento vigente e não caducados. Seria incompreensível e con-
traditório com a situação de facto do momento requerer-se um novo
licenciamento para realizar uma obra cujo licenciamento ainda estava
em vigor. Os termos dúbios desse documento só resultam da cir-
cunstância de se tratar de um impresso fornecido pelos serviços da
Câmara já parcialmente preenchido, cabendo ao particular o preen-
chimento dos espaços em branco.

Aliás, tudo seria muito claro se a Câmara tivesse aceite o reque-
rimento inicialmente apresentado pelo recorrente (fls. 5 dos autos),
igualmente de 26.7.93, o que não terá sucedido por lhe ter sido referido
na ocasião que para a sua pretensão teria de ser utilizado o impresso
fornecido pelos serviços, impresso que efectivamente preencheu e
entregou (1) (de todo o modo, os próprios termos desse requerimento
são contraditórios porquanto, enquanto no cabeçalho se refere tra-
tar-se de pedido para licenciamento de obra com alvará caducado,
no seu interior afirma-se que a caducidade do alvará em vigor somente
ocorrerá em 27.7.93).

Improcedem, assim, as conclusões da alegação do recorrente.
Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso

e em confirmar a decisão recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rui Botelho — António Sama-
gaio — Gonçalves Loureiro.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Avaliação de militares do quadro permanente para efeitos de
promoção. Princípio da igualdade.

Doutrina que dimana da decisão:

A avaliação de militares do quadro de permanente da Força
Aérea, para efeitos de promoção ao posto seguinte, obedece
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aos critérios enunciados na Portaria n.o 21/94, de 8.1, seja
qual for a unidade ou departamento onde o militar esteja
colocado no momento da avaliação.

Recurso n.o 39 327. Recorrente: Manuel Renato Ferreira de Oliveira;
Recorrido: Chefe do Estado Maior da Força Aérea; Relator: Ex.mo

Cons.o Rui Botelho.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I

Manuel Renato Ferreira de Oliveira, casado, Tenente-Coronel En-
genheiro Aeronáutico da Força Aérea, em comissão normal de serviço
na OGMA, Industria Aeronáutica de Portugal SA, residente na Ave-
nida Defensores de Chaves, n.o 91, 6.o, Lisboa, veio recorrer con-
tenciosamente do despacho do Chefe do Estado Maior da Força Aérea
de 10.10.95, que homologou a acta do CESFA ENGAER de 27.9.95,
respeitante à lista de promoção ao posto de Coronel para o ano
de 1995, e que determinava a ultrapassagem por um militar mais
novo, o Tenente-Coronel Saul Dias Pascoal.

Alegou que a avaliação de que foi alvo o prejudicou pelo facto
de estar desinserido do meio estritamente militar, já que a OGMA
é uma estrutura essencialmente comercial onde não é possível mostrar
as suas aptidões como oficial das Força Aérea, resultando daí uma
discriminação negativa violadora do princípio constitucional da igual-
dade. Referiu ainda que a lista de ordenamento e o acto que a ho-
mologou padecem de vício de forma por ter como suporte critérios
quantitativos em detrimento dos qualitativos.

Respondeu a autoridade recorrida sustentando que a OGMA é
uma estrutura militar, que o recorrente se encontrava lá colocado
enquanto tal e a sua avaliação só poderia ser feita como a dos demais
militares, não se traduzindo o acto recorrido na violação do princípio
da igualdade. Sustentou, também, que o acto estava devidamente fun-
damentado uma vez que foram observados e até quantificados os
critérios previstos no n.o 4 da Portaria n.o 21/94, de 8.1.

O recorrente apresentou a sua alegação, extraindo-se das respectivas
conclusões, essencialmente, as seguintes questões:

a) À data da prolação do despacho recorrido o recorrente exercia
as funções de director comercial da OGMA, SA, actualmente so-
ciedade anónima de capitais exclusivamente públicos, exercendo aí
funções de gestão empresarial, circunstância que acarretava o seu
afastamento de facto da instituição militar desde 1979, data em que
lá foi colocado em comissão normal de serviço.

b) Pelo contrário, na mesma data, o recorrido particular, Tenente
Coronel Saul Dias Pascoal, estava colocado na Direcção de Mecânica
e Aeronáutica do “Comando Logístico e Administrativo da Força
Aérea”, inserido de facto no seio da Força Aérea, na dependência
directa do CEMFA, e num órgão que assegura a Administração dos
recursos materiais e financeiros daquele CEM,

c) Esse diferente enquadramento determina que o peso da res-
pectiva Arma junto do recorrente e do recorrido particular, bem assim
como junto dos militares que se encontram em semelhantes posições,
é bem diferente, diferença essa que se traduz, por exemplo, pelo
número de louvores atribuídos pela instituição militar a uns e a outros.

d) “É pois preciso que se diga muito claramente que o recorrente,
continuado a ser um oficial da Força Aérea em comissão normal
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de serviço, não pode ser prejudicado no desenvolvimento da sua car-
reira militar, só pelo facto de estar desinserido do meio militar;”
(conclusão 35.a).

e) Por que ambos se encontravam em situações de facto desiguais,
o respectivo mérito teria de ser avaliado em função dessas situações,
pois devem ser tratadas desigualmente situações de facto desiguais,
coisa que o acto impugnado não cumpriu.

f) Foi esse enquadramento desigual que permitiu ao recorrido par-
ticular obter muitos mais louvores do que o recorrente, circunstância
que constitui um dos fundamentos da sua ultrapassagem na lista de
graduação.

g) O acto recorrido padece, por isso, de violação de lei, por des-
respeito do princípio da igualdade, nos termos dos artigos 13 e 266,
n.o 2 da CRP.

h) Padece, igualmente, de vícios de forma, por falta de funda-
mentação, já que a acta sobre a qual recaiu o acto impugnado utilizou
parâmetros meramente aritméticos - “números de louvores de cada
um dos oficiais, sem explicar aquilo que era o mais importante, ou
seja, as razões de facto objectivas que levaram o CESFA ENGAER
a efectuar a mencionada ultrapassagem” (parte final da conclusão
46.a).

i) “Nada é dito na acta sobre a qual recaiu o Despacho impugnado
que possa esclarecer o Recorrente das razões reais e concretas que
levaram o CESFA ENGAER a tomar a posição que tomou, permitindo
a ultrapassagem do Recorrente pelo Tenente-Coronel Pascoal para
efeitos de Promoção ao posto de coronel para o ano de 1995».
(conclusão 49.a)

No seu parecer final o Magistrado do Ministério Público pronun-
ciou-se, num extenso e bem elaborado parecer, no sentido do im-
provimento do recurso, por não ocorrer nenhum dos vícios assacados
ao despacho do CEM.

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Dos elementos constantes dos autos resultam provados os seguintes
factos, com interesse para a discussão da causa:

1 - O despacho do CEMFA, de 10.10.95, o acto recorrido, ho-
mologou a acta do CESFA ENGAER, de 27.9.95, que aprovou a
lista de promoção ao posto de Coronel no ano de 1995.

2 - Essa acta, no que diz respeito ao recorrente e recorrido par-
ticular, tem o seguinte teor: «O Tcor Pascoal ultrapassou o Tcor
Ferreira de Oliveira . . . na lista de ordenação por mérito relativo,
por se verificar nas “Fichas de Apreciação dos Oficiais” correspon-
dentes ao período de 1985 a 1995 ter merecido em média e na maioria
dos anos uma valorização superior. A diferença entre o Tcor Pascoal
e os outros dois oficiais acentua-se particularmente no que respeita
aos factores de avaliação referentes a Conhecimentos profissionais,
Capacidade de planeamento, Execução das funções e Adaptabilidade,
nomeadamente o Tcor Pascoal apresenta um total de vinte e quatro
parâmetros com valor cinco contra os sete parâmetros de valor cinco
do Tcor Oliveira . . . Os juízos ampliativos exarados no campo “4-
Comentários” das “Fichas de Apreciação” do Tcor Pascoal explicitam
tratar-se de um oficial acima da média. Confirmando as características
já mencionadas do Tcor Pascoal, constam da sua ficha curricular
individual de seis de Setembro de mil novecentos e noventa e cinco,

(1) Acórdãos de 20.2.01 e de 14.12.00, proferidos nos recursos 46815 e 46607, entre
muitos outros.
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sete louvores de Oficial General, sendo um de Chefe de Estado Maior,
e a medalha de prata de Comportamento Exemplar, a Medalha de
Mérito Militar de Segunda Classe e a Medalha de Prata de Serviços
Distintos, enquanto que na ficha curricular do Tcor Oliveira consta
um louvor de Brigadeiro e um de General . . .».

3 - O recorrente é Tenente-Coronel engenheiro Aeronáutico, em
comissão de serviço na OGMA, SA, desde 1979 e o recorrido particular
fez toda a sua carreira no interior da Força Aérea, nunca tendo estado
em “estabelecimentos fabris das forças armadas”.

4 - O número de louvores atribuídos a oficiais da OGMA é ha-
bitualmente baixo, sendo que nos anos de 1990/94 o número global
de Oficiais da Força Aérea louvados, por unidade, é o que consta
do doc. de fls. 43, dado aqui como reproduzido.

III

A argumentação do recorrente assenta toda ela na consideração
de que estando ele a prestar serviço numa organização empresarial,
embora laborando no interior da própria Força Aérea, a sua prestação
enquanto militar deveria ser avaliada de forma diferente da dos res-
tantes camaradas colocados nas unidades ou em outros quaisquer
departamentos. Fazendo esta afirmação de princípio, o recorrente
não identifica o regime legal a que essa avaliação deveria obedecer
nem sequer aquele outro que a poderia permitir. Antes de mais e
de tudo a Administração Pública na sua globalidade deve respeitar
a legalidade democrática (art.o 3 da CRP), cumprindo e fazendo cum-
prir as leis. A obediência a este princípio básico numa organização
social saudável constitui a maior garantia que os cidadãos podem
ter de que os seus direitos e interesses legítimos serão respeitados.
A lei que respeita a Constituição, e consequentemente o princípio
da legalidade nela inserido, consome a generalidade dos princípios
jurídicos, nomeadamente o princípio da igualdade. A lei, com aquelas
características, passa para o plano da legalidade o conjunto de valores
que conformam o princípio da igualdade, de modo que pode afir-
mar-se, nesses casos, que integra no seu complexo normativo os valores
ínsitos naquele princípio, na sua generalidade enunciados no n.o2
do artigo 13 da CRP. Justamente por isso, a jurisprudência deste
STA tem sido unânime no sentido em que a violação do princípio
da igualdade apenas é possível no âmbito do exercício de poderes
discricionários (1).

O quadro legal a que tem de obedecer a avaliação dos Oficiais
das Forças Armadas para efeitos de promoção ao posto seguinte está
delineado pela autoridade recorrida na sua resposta, não merecendo
por parte do recorrente nenhuma objecção essencial. Assim, a pro-
moção ao posto de Coronel é feita por escolha (art.o 234, a) do
EMFAR), tendo em vista a selecção dos mais competentes no seu
posto e que revelem maior aptidão para o desempenho de funções
inerentes ao posto seguinte (art.o 56). As condições para a promoção
ao posto de Coronel são as enunciadas nos artigos 236.o, alínea e),
237.o e 288.o, alínea e). Os critérios gerais que presidem à elaboração
das listas (art.o 193.o, n.o 2 do EMFAR e artigo 2, alíneas a) e d)
do DL 201/93, de 3.6, para a Força Aérea) são os da Portaria 21/94,
de 8.1, emitida ao abrigo do n.o 3 do art. 56.o do EMFAR.



(2) Aquilo que é igual, e que impõe igualdade de tratamento, é que ambos são oficiais
da Força Aérea, Tenentes-Coronéis, carecidos de avaliação para efeitos de promoção.
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O recorrente encontrava-se na OGMA, em comissão normal de
serviço, nos termos do artigo 8, n.os 1 e 2 do DL 42/94, de 14.2.
Encontrava-se no comprimento de uma missão militar, sujeito a todas
as normas estatutárias aplicáveis aos oficiais da Força Aérea, de-
signadamente àquelas que dizem respeito a avaliação do mérito com
vista à promoção. De resto, a avaliação do recorrente foi feita anual-
mente (fls. 8 e ss. do PA), como a dos restantes militares colocados
noutros departamentos, sem que se vejam sinais objectivos de dis-
cordância. Nada alegou quando a uma eventual oposição à colocação
na OGMA, partindo-se do princípio que terá merecido a sua aceitação.
No essencial, o que o recorrente discute é a existência de lugares
mais propiciadores para a exibição de qualidades militares do que
a OGMA, circunstância que é traduzida indiciariamente pelo número
insignificante de condecorações atribuídas e pelas próprias caracte-
rísticas empresariais daquela estrutura. Há que reconhecer, qualquer
que seja a actividade, que nem todos os lugares têm a mesma vi-
sibilidade nem concedem as mesmas possibilidades de potenciar as
qualidades de cada um, só que aí o que terá de garantir-se é a igualdade
de condições de acesso a todos eles. Por outro lado, sendo as coisas
assim, não é definitivo que a todos esteja vedada a possibilidade de
mostrarem as suas qualidades profissionais. Acresce que os docu-
mentos apresentados pelo recorrente (fls. 43 a 45) mostram que a
distribuição de louvores pelos diversos departamentos da Força Aérea
é extremamente heterogénea, sendo que em muitos deles nenhum
foi atribuído durante 4 anos (fls. 43), quando a verdade é que todos
eles merecem e têm de ser Oficiais a dirigi-los.

Ao apreciar o mérito do recorrente e do recorrido particular nos
termos em que o fez, no respeito pela legalidade, a ambos aplicando
os mesmos preceitos legais, como não poderia deixar de ser, a au-
toridade recorrida não violou o princípio da igualdade (2).

Tudo quanto o recorrente alegou a propósito da violação daquele
princípio mostra à evidência que compreendeu perfeitamente o sen-
tido e as razões que determinaram o acto impugnado, não podendo,
assim, proceder, também, o alegado vício de forma por falta de fun-
damentação. Na verdade, a argumentação do recorrente neste recurso
assenta num único pressuposto que tem a ver com a circunstância
de se ter considerado prejudicado na graduação pelo facto de o re-
corrente estar a ocupar um cargo essencialmente empresarial. Em
bom rigor, não discorda da apreciação das qualidades militares do
recorrido, nem tão-pouco dos louvores que as autoridades militares
lhe concederam, questionando somente a diversidade de oportuni-
dades que os dois lugares proporcionam e as distintas apreciações
do mérito que determinaram. Não se vai fazer aqui a enunciação
dos princípios básicos que devem presidir à adequada fundamentação
dos actos administrativos, nem sequer ao seu carácter relativo, de-
vidamente referenciados pelas partes com a indicação de jurispru-
dência conformadora. As razões da sua ultrapassagem pelo recorrido
particular estão devidamente explicitadas na acta respectiva, total-
mente transcrita no ponto 2 da matéria de facto, sendo inteiramente
claras, congruentes e perceptíveis e assentes na avaliação de diversos
factores, entre os quais os conhecimentos profissionais, a capacidade
de planeamento, a melhor execução de funções e uma maior adaptação
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a elas. O número de louvores foi igualmente um elemento atendível,
seguramente no contexto da apreciação do factor «registo disciplinar».
Todos eles, contudo, previstos no n.o 2 do n.o 4 da Portaria 21/94.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do recorrente.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso con-

tencioso.
Custas a cargo do recorrente, fixando a Taxa de Justiça e a Pro-

curaria em, respectivamente, 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rui Botelho — Gonçalves Lou-
reiro — Alves Barata.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001

Assunto:

Acto atributivo de farmácia. Legitimidade

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Tem legitimidade para impugnar o acto que atribui uma
farmácia, na sequência de acto anterior que a concedera
ao mesmo interessado, mas que fora anulado por decisão
judicial, o candidato a essa mesma farmácia que im-
pugnou com êxito o acto primitivo, não obstante o seu
pedido haver sido expressamente indeferido depois deste.

2 — O despacho que indeferiu o seu pedido inicial é nulo,
por ser um acto consequente do acto anulado (art.o 133,
n.o 1,i) do CPA).

3 — Padece de erro nos pressupostos o acto administrativo
proferido na convicção errada de que sobre acto anterior
se tinha constituído caso resolvido, e de que estava a
proceder a uma execução espontânea de decisão judicial,
quando tal execução, por ter decorrido já o prazo para
a execução voluntária, havia sido desencadeada pelo re-
corrente que pretendia ver deferida a sua pretensão.

Recurso no 39 378; Recorrente: Presidente do Instituto Nacional da
Farmácia e do Medicamento; Recorrido: Vítor Manuel Ferreira
Vaz; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Rui Botelho

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I - O Presidente do Instituto Nacional da Farmácia e do Medi-
camento recorre da sentença do TAC de Lisboa que julgou procedente
o recurso contencioso interposto por Victor Manuel Ferreira Vaz
do acto do então Director-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, de
18.1.93, com fundamento em erro sobre os pressupostos, vício arguido
pelo Ministério Público.

Na sua alegação o recorrente defendeu a revogação da sentença,
referindo nas respectivas conclusões que (i) a excepção da ilegiti-
midade do recorrente por si suscitada deveria ter sido julgada pro-



(1) Sumário de acórdão deste STA de 26.1.00, proferido no recurso 43821.
(2) Conf. o acórdão de 11.3.97, emitido no recurso 36259, como mero exemplo, e con-

templando uma situação de licenciamento de farmácia.
(3) Todos eles contemplados nos arts. 3 a 12 do CPA.
(4) Acórdãos de 15.2.01, proferidos nos recursos 37225-A e 37190.
(5) «São actos consequentes os dotados de certo conteúdo por se suporem válidos actos

anteriores que lhes servem de causa ou de pressuposto essencial» - no acórdão de 30.3.00,
emitido no recurso 40673.

7412

cedente, (ii) o vício que serviu de suporte à anulação, erro nos pres-
supostos, se não verificava, e que (iii), indo além do decidido, os
restantes vícios assacados ao acto não ocorriam igualmente.

No seu parecer final o Magistrado do Ministério Público, num
extenso e muito bem elaborado parecer, pronunciou-se no sentido
de que a invocada ilegitimidade do recorrente se não verificava, pois
se o recorrente vira ser-lhe já reconhecida judicialmente legitimidade
para impugnar o acto que deu origem a este e para requerer a res-
pectiva execução, teria de a ter também para impugnar o acto praticado
em execução da decisão que o anulara. Pronunciou-se, quanto ao
mérito, referindo que o acto impugnado não respeitava o caso julgado
decorrente da decisão anulatória, sendo assim nulo.

O processo correu os vistos legais, cumprindo decidir.
II - Vejamos.
«O acto de abertura de um concurso para a instalação de uma

farmácia é preparatório do que culminará esse procedimento, não
podendo ser tido como destacável para efeitos da sua imediata im-
pugnação contenciosa (1)». A publicação desse aviso, nos termos da
lei, dá origem a um único procedimento administrativo que se irá
desenvolver com vista à selecção do candidato que melhor cumpra
as exigências legais, de todos aqueles que se apresentem como in-
teressados na instalação da farmácia assim anunciada. Nesse pro-
cedimento devem ser concentrados todos os pedidos, posteriores e
mesmo preexistentes, quer visem a instalação de uma nova farmácia
quer visem a transferência para o mesmo local de uma outra já ins-
talada. Neste contexto, quando a autorização é concedida a um dos
candidatos, pelo menos implicitamente, está a excluir-se todos os res-
tantes. Tão simplesmente por que, estando em disputa uma única
farmácia, já concedida, parece óbvio que, material e fisicamente, ne-
nhum dos outros candidatos poderá lograr obtê-la. Justamente por
isso, é que os candidatos não contemplados são interessados (art.o
53 e ss. do CPA) no procedimento administrativo gracioso, devendo
como tal ser notificados de todos os actos ali praticados, decorrendo
daí a legitimidade processual para os impugnar contenciosamente,
na medida em que se assumam como actos lesivos dos seus direitos
ou interesses legalmente protegidos (2). O respeito pela legalidade,
pela igualdade, pela transparência e pela bos-fé (3), que em todas
as circunstâncias deverá nortear a acção administrativa, impunham,
necessariamente, que, anulado contenciosamente o acto inicial de atri-
buição da farmácia e na continuação do procedimento com vista à
execução do julgado, a Administração procedesse à reponderação dos
restantes pedidos explicitando claramente as razões da manutenção
da sua exclusão. É irrelevante que os actos de indeferimento das
pretensões dos outros interessados no licenciamento tenham sido actos
expressos posteriores, como sucedeu no caso presente. É que tais
actos são nulos (4) por serem consaquentes (5) do acto anulado e
não haver qualquer interessado na sua manutenção na ordem jurídica
(art.o 133, n.o1, alínea i) do CPA).
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Tudo quanto ficou dito mostra claramente que o recorrente é parte
legítima no procedimento administrativo e, consequentemente, tam-
bém no recurso contencioso. De resto, e como assinala o Ministério
Público no seu parecer, mal se compreenderia que tendo ele sido
«considerado parte legítima no recurso contencioso cuja sentença pre-
tendia ver executada » não tenha que « ter legitimidade para requerer
a execução do julgado proferido em decisão de recurso por si interposto».
O recorrente contencioso apresentou o seu pedido em 3.1.87 [fl. 96,
alínea B) da matéria de facto] e a sua mulher, contrariamente ao
referido pelo agravante, apresentou igualmente um pedido em 22.1.87
[idem, alínea C)] e por isso, em data anterior ao acto anulado, que
é de 13.3.87 [fls. 97, alínea G)], sendo irrelevante para este efeito
da legitimidade que tenha reiterado o mesmo pedido posteriormente,
em 1.4.87. Os pedidos formulados através destes requerimentos foram
indeferidos por despacho do agravante de 30.4.87 [fls. 98, alínea J)]
e com base no parecer transcrito na alínea I) da matéria de facto,
onde se explica que a pretensão dos requerentes foi desatendida por
haver sido concedida a outrem, anteriormente, pelo citado despacho
de 13.3.87. O recorrente contencioso, por si e em representação da
sua mulher, que o mandatou, tem interesse directo, pessoal e legítimo
na anulação do acto impugnado, sendo parte legítima, tal como se
decidiu.

A sentença recorrida deu como verificado o invocado vício de vio-
lação de lei, pelo facto de o acto impugnado ter incorrido em erro
sobre os pressupostos, por ter dado como assente que estava a proceder
espontaneamente a uma execução de acórdão (quando na verdade
a execução foi provocada pelo agravado, por ter decorrido o prazo
para a execução espontânea), por um lado, e por ter entendido que
se tinha firmado na ordem jurídica o despacho de 30.4.87, através
do qual foram indeferidos os requerimentos de 3.1.87 e 1.4.87 ( omi-
tiu-se indevidamente o de 22.1.87 ), pressuposto que, também ele,
determinou a inconsideração da posição dos outros dois candidatos,
por outro.

Com efeito assim é. O recorrente praticou o acto recorrido na
consideração errada de que estava a proceder à execução espontânea
do acórdão anulatório e de que o despacho de 30.4.87 se tinha firmado
na ordem jurídica por não ter sido atacado contenciosamente. Foi
o erro quanto a esses pressupostos, gerador do vício de violação de
lei, que determinou a prática do acto com o sentido e conteúdo que
são conhecidos e que levaram a agravante a não contemplar no acto
recorrido a iniciativa - pretendendo desencadear a execução - do agra-
vado e a ponderação das pretensões que defendia.

Como se observa no sumário do acórdão deste Tribunal de 20.2.01,
no recurso 46670, “Tal acto de denegação de efeitos retroactivos não
pode aproveitar-se com o argumento de que esses erros não afectam
o essencial da vontade e do sentido decisório, uma vez que a Ad-
ministração se colocada perante os pressupostos correctos podia, ma-
nifestamente, ter efectuado outra ponderação de interesses e decidido
de forma diversa”

No mesmo sentido vai, ainda, o acórdão do Pleno de 5.7.01, no
recurso 40673, que concluiu dever um acto ser anulado, com base
em erro nos pressupostos, se o mesmo tiver sido praticado no pres-
suposto errado quanto à validade de outro acto julgado nulo.

Improcedem, assim, as conclusões da alegação do recorrente.
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e em

confirmar a sentença.
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Custas a cargo da recorrida particular, fixando-se a Taxa de Justiça
e a Procuradoria em, respectivamente, 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rui Botelho — Gonçalves Lou-
reiro — Alves Barata.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Nulidade processual. Princípio do contraditório.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se a nulidade processual estiver coberta por uma decisão
judicial o meio processual a utilizar para a sua impug-
nação é o recurso jurisdicional.

II — O princípio do contraditório é um dos princípios estru-
turantes do processo contencioso.

III — Tal princípio decorre, em última análise, da própria ideia
de Estado de Direito Democrático, que está ligada cla-
ramente ao ”due process of law”.

Recurso n.o 42385 em que são recorrentes Orbitur - Intercâmbio de
Turismo, S. A., e recorrida a Câmara Municipal de Vagos. Relator,
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Santos Botelho.

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

1-RELATÓRIO
1-1 Orbitur - Intercâmbio de Turismo, S.A., recorre da sentença

do TAC de Coimbra, de 18-3-97, que declarou extinta a instância,
em face da revogação do acto objecto de recurso contencioso.

Nas suas alegações formula as seguintes conclusões:
”a) O Tribunal não notificou a Recorrente da Resposta e do do-

cumento junto com a mesma antes de decidir o incidente suscitado
pela Autoridade Recorrida na sua Resposta e sobre o documento
por aquela junto aos autos.

b) Violou, assim, o Tribunal o princípio do contraditório consagrado
nos Arts. 3o, 152o, no2 e 526o, todos do Código de Processo Civil,
aplicável ex vi do Art. 1o da LPTA.

c) Ao preterir, nos termos indicados, uma formalidade processual
essencial que a lei prescreve e que influiu na decisão da causa, foi
praticada uma nulidade secundária que se argúi com todas as legais
consequências ao abrigo do disposto nos Arts. 201o, 203o e 205o do
CPC.

d) Por outro lado, não obstante ter sido invocado a mero título
subsidiário a falta de fundamentação e a violação da audiência prévia
dos interessados (cfr. Artigo 42o da petição de recurso e Art. 37o

da LPTA), o Tribunal não conheceu prioritariamente do vício arguido
pela recorrente a título principal determinante de nulidade do acto
recorrido.
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e) Violou o Tribunal, pois, o Art 57o da LPTA, que lhe impunha
o prévio conhecimento do vício que conduziria à declaração de nu-
lidade do acto recorrido e, consequentemente, ainda o disposto no
Art. 139o. no 1, al. a) do CPA, por aceitar como válida e eficaz a
revogação de um acto nulo feita pela Autoridade Recorrida.

f) Acresce, por outro lado, que a Autoridade Recorrida, ao não
juntar deliberadamente a segunda deliberação referente ao Parque
de Campismo da Vagueira adoptada na mesma sessão camarária de 3
de Março de 1997 em que fora adoptada a deliberação simplesmente
revogatória junta aos autos, omitiu factos relevantes para a causa,
omitindo gravemente o seu dever de cooperação e, fazendo um uso
manifestamente reprovável do processo, procurou atingir o objectivo
ilegal de extinção da instância.

g) Assim, deverá a Autoridade ser condenada ao abrigo do disposto
nos Arts. 456o e ss. do CPC em multa e numa indemnização à Re-
corrente nunca inferior a Esc. 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos
mil escudos), com vista ao reembolso das despesas com mandatários
judiciais e dos restantes prejuízos decorrentes do atraso no cumpri-
mento tempestivo do Acórdão de execução de sentença violado pela
deliberação recorrida.

h) Finalmente, a Recorrente requer seja dado conhecimento ao
Dmo. Representante de Ministério Público deste Alto Tribunal dos
factos descritos na petição inicial de recurso, com as agravantes ora
referidas, que indicam, no seu conjunto, a prática por cada um e
todos os Autores da deliberação recorrida de um crime de deso-
bediência previsto e punido pelo Código Penal no seu Art. 348o, em
conjugação com o disposto no Art. 11o, no3 do Decreto-Lei
no 256-A/77, de 17 de Junho.

Nestes termos. . ., deverá o presente recurso ser julgado procedente,
anulando-se o despacho/sentença recorrido. . .” cfr. fls.166/168.

1-2 Contra-alegando, a C.M. de Vagos apresentou as seguintes
conclusões:

”a) A recorrente requereu e arguiu vício de forma por falta de
fundamentação da deliberação de 14 de Outubro de 1996, que im-
pugnara contenciosamente.

b) Por deliberação de 10 de Março de 1997, a C.M.V. revogou
tal deliberação de 14 de Outubro, por esta enfermar de vícios de
forma, mais concretamente falta de fundamentação, tendo em conta
que os actos administrativos têm de ser obrigatoriamente fundamen-
tados - cfr. 268o, no 3, da Constituição da República e 124o do Código
do Procedimento Administrativo (CPA), bem como o princípio de
economia processual.

c) Assim, a deliberação de 10 de Março de 1997 revogou retroac-
tivamente a deliberação de 14 de Outubro, deixando o recurso sem
objecto.

d) O Mo Juiz do tribunal ”a quo” através do despacho recorrido,
ao julgar extinta a instância de recurso, em face da revogação anu-
latória da deliberação recorrida, limitou-se a aplicar a lei - art. 278o,
e) do Código de Processo Civil.

e) A recorrente, tendo arguido uma nulidade, deveria ter reclamado
para o tribunal ”a quo” e não interpor recurso.

f) De qualquer forma essa formalidade, sendo essencial, degrada-se
em não essencial, já que a audição da recorrente sobre a revogação
do acto recorrido pela CMV era insusceptível de alterar o sentido
da decisão ora recorrida.
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g) Também não foi violado o art. 57o da LPTA, pois nos termos
deste preceito ”se nada obstar ao julgamento do objecto do recurso,
o tribunal conhece, prioritariamente, dos vícios que conduzam à de-
claração de invalidade do acto recorrido e, depois, dos vícios arguidos
que conduzam à anulação deste. (. . .)”,mas,

h) A deliberação ora impugnada pela recorrente desapareceu da
ordem jurídica por ter sido revogada pela deliberação de 10 de Março
de 1997, o que faz com que o presente recurso fique sem objecto.

i) Assim, e nos termos do art. 57o da LPTA, o tribunal conheceu
prioritariamente do objecto do recurso, cuja extinção em consequência
de revogação obsta ao julgamento dos seus eventuais vícios.

j) A C.M.V. não ”revogou”nenhum acto nulo, pois limitou-se so-
mente a revogar uma deliberação, com base na sua falta de fun-
damentação, sendo tal vício somente gerador de anulabilidade.

l) Quem litiga de má fé de forma clara e frontal é a recorrente,
pois a recorrida limitou-se tão-só, em conformidade com a lei - art. 47o

da LPTA - a revogar a deliberação recorrida que carecia de
fundamentação.

m)Assim, quem litiga de má fé, quem altera conscientemente a
verdade dos factos, quem litigia só para protelar o trânsito em julgado
da decisão sobre a venda do Parque de Campismo da Vagueira, só
para se vingar do resgate da concessão de exploração do referido
Parque por parte do executivo camarário, quem faz uso manifesta-
mente reprovável da presente acção, com o fim de conseguir um
objectivo ilegal, é a recorrente, devendo, por isso, ser condenada por
litigância de má fé, em multa e numa indemnização à recorrente
nunca inferior a Esc. 2.000.000$00, por despesas com o mandatário
judicial e com o molestamento constante da recorrida - Arts. 456
no2 e 457 no1 a) do Código de Processo Civil.

n)É completamente descabido o pedido de aplicação da cominação
prevista no Art. 348odo Código Penal e no Art. 11o, no3 do Decreto
Lei no 256-A/77, de 17 de Junho, aos membros da C.M.V., já que
estes ao não adjudicarem o Parque de Campismo não quiserem ser
coniventes com as ilegalidades que o anterior executivo praticou com
a abertura a regras do concurso, as quais motivaram a instauração
de processo-crime contra o anterior presidente da C.M.V, o qual
ainda hoje corre, e antes tiveram em vista exercer um direito em
benefício do Município de Vagos, ao revogar a deliberação recorrida.

Nestes termos. . . deve ser julgado improcedente o presente recurso,
confirmando-se o douto despacho/sentença recorrido. . .” - cfr.
fls. 182/184.

1-3 No seu Parecer de fls. 194/196 o Magistrado do M. Público
pronuncia-se pelo não provimento do recurso jurisdicional.

1-4 Por Acórdão do Pleno, de 2-10-01, a fls. 323-337, foi revogado
o Acórdão de fls. 247-255, por se ter entendido que, no caso dos
autos, o meio processual a utilizar para a reacção contra a nulidade
invocada pela Recorrente e imputada ao despacho objecto de recurso
jurisdicional, era o recurso e não a reclamação.

1-5 Cumpre decidir.
2 MATÉRIA DE FACTO
Com relevância para a decisão interessa reter o seguinte:
a) A agora Recorrente Orbitur - Intercâmbio de Turismo, S.A.,

impugnou contenciosamente junto do TAC de Coimbra a deliberação,
de 14/10/96, da Câmara Municipal de Vagos.

b) Na sua petição de fls. 1-16, a Recorrente, para além de vícios
que, na sua óptica, seriam passíveis de conduzir à anulação da dita
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deliberação, arguiu também vícios que considera como determinantes
da nulidade de tal acto.

c) Notificada para contestar, a C.M. de Vagos enviou um ofício
dirigido ao Meritíssimo Sr Juiz do TAC do seguinte teor:

”. . .
Notificada a Câmara Municipal para contestar . . . junto remeto,

para os efeitos tidos por convenientes - impossibilidade superveniente
da lide - a deliberação desta Câmara de 10 de Março do corrente
ano, que revogou a decisão impugnada com fundamento em ilega-
lidade - falta de fundamentação.

. . .” - cfr. fls. 155.
d) Juntamente com o dito ofício juntou a certidão de fls. 156 de

onde consta a deliberação tomada pela C.M. de Vagos em 10/3/97
e que é do seguinte teor:

”Parque de Campismo da Vagueira - Revogação da deliberação
de 14/10/86 - Em seguida disse o Senhor Presidente da Câmara que
a Orbitur - Intercâmbio de Turismo, S.A., interpôs no Tribunal Ad-
ministrativo do Circulo de Coimbra, recurso contencioso de anula-
ção - proc. no 79/97 - da deliberação desta Câmara Municipal de 14
de Outubro de 1996, pela qual foi decidido, face ao Acórdão do
Supremo Tribunal Administrativo, de 11 de Julho de 1996, proferido
no Rec. no 38292:

«1o Não prosseguir com o processo de concurso aberto pelo anterior
executivo;

2o Não adjudicar a qualquer um dos concorrentes o Parque de
Campismo da Vagueira e o Parque das Merendas;

3o Notificar os concorrentes desta deliberação».
Continuando, disse que um dos vícios alegados foi a falta de fun-

damentação de facto e de direito, o que se reconhece. Com efeito,
os actos administrativos têm de ser fundamentados - cfr. arto 268o,
no 3, da Constituição da República e 124o do Código do Procedimento
Administrativo. Nestes termos tal vício é gerador de anulabilidade.

A Câmara apreciou e tendo em consideração o disposto no ar-
tigo 141o do citado Código do Procedimento Administrativo, deli-
berou, por unanimidade, revogar a sua deliberação supra transcrita,
de 14 de Outubro de 1996” - cfr. o doc. de fls. 156.

e) A agora Recorrente não foi notificada da junção do aludido
ofício nem da dita certidão.

f) Na sequência da junção aos autos dos aludido ofício, acom-
panhado da mencionada certidão, o Meritíssimo Sr Juiz ”a quo” pro-
feriu, em 18-3-97, o seguinte despacho:

”Atenta a deliberação de 10-3-97, da Câmara Municipal de Vagos,
foi revogada, com fundamento na sua invalidade, a deliberação objecto
do presente recurso.

Tal revogação operou retroactivamente os seus efeitos (art. 145o

no2 CPA), deixando destituído de objecto o presente recurso e acar-
retando a inutilidade superveniente da lide.

Pelo exposto, atentos ainda os artigos 47o e 48o LPTA e 287 e)
do CPC, declaro extinta a instância.

Sem custas” cfr. fls. 157.
g) Dou aqui por integralmente reproduzido o teor da certidão de

fls. 169, que se reporta a uma deliberação tomada na reunião realizada,
em 10/3/97, pela C.M.Vagos, que decidiu ”não prosseguir com o «con-
curso», aberto pelo anterior executivo camarário e, consequentemente,
não autorizar a adjudicação do Parque de Campismo da Vagueira”.
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3-O DIREITO
3.1 Nas suas conclusões a) a c) a Recorrente invoca aquilo que

qualifica como sendo a nunulidade secundária, traduzida na não no-
tificação da junção da Resposta e do documento que a acompanhou,
antes de o Meritíssimo Sr Juiz ”a quo” ter proferido a decisão agora
objecto de recurso jurisdicional.

Fundamentalmente, considera que tal omissão viola o princípio
do contraditório, acolhido dos artigos 3o, 152o, no2 e 525o, todos do
CPC.

Efectivamente, a Recorrente não foi notificada da junção do ofício
enviado Sr. Presidente da C.M.Vagos, nem da certidão que o
acompanhou.

Importa, desde logo, realçar que, em bom rigor, se trata, com efeito,
de um ofício e não propriamente do articulado da defesa (contestação)
a que alude o artigo 842o do C. Administrativo, e muito menos do
articulado de ”Resposta”, uma vez que esta peça processual não se
reporta ao recurso contencioso de actos de órgãos das autarquias
locais (cfr. o artigo 42o da LPTA).

De qualquer maneira, a situação descrita pela Recorrente con-
substancia, na verdade, nulidade processual secundária.

Ora, tal como se definiu no Acórdão do Pleno, de fls. 323/337,
o meio processual adequado para reagir contra a dita nulidade é
o do recurso jurisdicional, via, aliás, seguida pela Recorrente, daí
que se não possa colocar a questão da intempestividade na sua ar-
guição, com base numa pretensa necessidade de se seguir a via da
reclamação.

Com efeito, foi a própria decisão do TAC, objecto de recurso ju-
risdicional, que deu cobertura à omissão apontada pela Recorrente.

No caso em análise, temos assim que o Meritíssimo Sr. Juiz ”a
quo”proferira a sua decisão de extinção de instância, por inutilidade
superveniente da lide, baseando-se na deliberação da CMVagos de
10-3-97, que qualificou como revogatória do acto objecto de impug-
nação contenciosa, sem que, contudo, a Recorrente tivesse sido an-
teriormente notificada da junção do ofício enviado pela CM de Vagos,
que acompanhou a certidão da mencionada deliberação, nem, tão-
-pouco, tivesse sido notificada para se pronunciar quanto à questão
da impossibilidade superveniente da lide levantada pela CM de Vagos
no aludido ofício.

Sucede, porém, que a Recorrente deveria ter sido notificada não
só da junção da dita certidão, neste caso por força do artigo 526o

do CPC, como também lhe deveria ter sido concedida a possibilidade
de se pronunciar quanto à questão levantada pela CM Vagos, aqui,
com base no disposto no no1, do artigo 54o da LPTA.

Ao não se ter procedido em conformidade com o anteriormente
exposto, cometeu-se nulidade secundária, nos termos previstos no no1,
do artigo 201o do CPC, tendo-se violado, consequentemente, o prin-
cípio do contraditório, na medida em que o Meritíssimo Sr. Juiz ”a
quo” acabou por decidir a questão levantada pela CM Vagos (a da
impossibilidade superveniente da lide), sem que à Recorrente tivesse
sido dada a possibilidade de sobre ela se pronunciar, com referência
à referida deliberação, de 10-3-97, assim se tendo omitido a prática
de actos que a lei prescreve.

Contudo, de acordo com o regime consignado no citado no1, do
artigo 201o do CPC a prática de um acto que a lei não admita, bem
como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva,
só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a nulidade
seja susceptível de influir no exame ou na decisão da causa.
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No caso em análise a lei não liga automaticamente às descritas
omissões a apontada sanção de nulidade, daí que se tenha de indagar
sobre se as mesmas são ou não susceptíveis de influir no exame ou
na decisão da causa.

Como já antes se realçou, as aludidas omissões consubstanciam
violação do princípio do contraditório.

Trata-se, aqui, de elemento de particular importância em sede de
juízo a proferir ao nível da invalidade processual decorrente das já
mencionadas omissões.

De facto, não se pode olvidar o lugar que ocupa tal princípio no
âmbito do contencioso.

Tal princípio é um dos princípios estruturantes do processo con-
tencioso e dimana, em última análise, da própria ideia do Estado
de Direito Democrático, que está ligado claramente ao ”due process
of law” (confrontar, neste sentido, os Acs. do TC, de 20-6-90, in
BMJ 398, a págs. 225 e 62/91, in Acórdão do Tribunal Constitucional,
Vol. 18o, a págs. 153 e seguintes).

Cfr., ainda, os Acs. deste STA, de 19-1-93 (Pleno) AD 380/381,
a págs. 927, de 19-3-98 - Rec. 37635, de 4-10-01 - Rec. 47621, bem
como F. Pinto e Guilherme da Fonseca, in ”Direito Processual Ad-
ministrativo”, a págs. 14 e o ”Contencioso Administrativo”, de Charles
Debbasch e Jean-Claude Ricci, 4a edição,a págs. 460.

Um processo contencioso não é jurisdicional se não for con-
traditório.

Vidé, neste linha, Olivier Gohin, in RFD Adm. 17 (1), Janv. Févr.
2001, a pág.3.

Estamos perante um princípio que é inerente a toda a função
jurisdicional.

A razão de ser do dito princípio tem a ver com o esclarecimento
da verdade que se espera obter pela ampla discussão das questões
postas.

Este aspecto é focado no Ac. deste STA, de 19-1-93 (Pleno), in
AD 380/381. a págs. 927.

Importa que o processo assente numa lógica de contraposição dia-
léctica, desde logo, entre as diferentes partes, cuja efectividade é as-
segurada, fundamentalmente, pelo princípio do contraditório.

O processo terá, por isso, de se revestir de uma estrutura dialéctica
ou polémica, pois que assume a natureza de um debate ou discussão
entre as partes.

Por outro lado, o objecto do princípio do contraditório prende-se
com a necessidade de equilibrar as partes, colocando em pé de igual-
dade os sujeitos processuais em confronto (cfr., neste sentido, Manuel
de Andrade, in ”Noções Elementares de Processo Civil”, a págs. 365).

A este nível, importa que, em princípio, nenhuma decisão seja to-
mada pelo juiz sem que previamente tenha sido dada efectiva pos-
sibilidade ao sujeito processual contra quem é dirigida de discutir,
contestar e valorar as pretensões deduzidas pela parte contrária (au-
diatur et altera pars).

Cada uma das partes há-de, pois, poder expor as suas razões perante
o Tribunal, pronunciando-se, em especial, sobre a situação concreta
controvertida e os factos relevantes para a decisão, não podendo,
em princípio, o juiz surpreender a parte com uma decisão baseada
em argumentos de facto e de direito em relação aos quais a parte
teve a oportunidade de tomar posição.

Ora, revertendo agora ao caso em discussão, importar não olvidar
que, por via das já antes referidas omissões, a Recorrente se viu
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impossibilitada de deduzir as suas razões de facto e de direito em
relação ao pedido de extinção de instância, por impossibilidade su-
perveniente da lide, formulado pela Entidade Recorrida, com base
na dita deliberação, de 10-3-97, objectivamente ficando numa situação
de substancial desvantagem em relação ao seu ”oponente”, sendo
que o Meritíssimo Sr. Juiz ”a quo”, ao decidir no sentido pretendido
pela entidade Recorrida, declarando a extinção da instância, acabou
por atentar contra o princípio do contraditório.

Com efeito, a decisão tomada ocorreu sem audiência contraditória
da Recorrente, tendo-se baseado em documento apresentado pela
Entidade Recorrida e de cuja apresentação nem sequer àquela se
deu conhecimento, não tendo, por isso, a Recorrente tido qualquer
possibilidade de influenciar a decisão do Tribunal ”a quo”.

Tal conduta provocou prejuízo para a relação jurídica contenciosa,
desequilibrando a posição dos ”litigantes”.

Vidé, a este propósito, o Ac. do TC no 434/87, de 4-11-87, in BMJ
371-160.

Acresce que, em sede do regime prescrito na parte final do no1,
do artigo 201o do CPC, basta a possibilidade de a omissão influenciar
o exame ou a decisão da causa, a isso levando, designadamente, as
exigências de transparência ligadas ao princípio do contraditório.

Quanta a esta temática, vidé os Acs. do TC no 345/99, in
BMJ 488-102 e no 412/2000 - Proc. 975/98, in DR, II Série, de 21-11-00.

Em suma, as indicadas omissões colocaram a Recorrente numa
situação de desvantagem, em relação à Entidade Recorrida, sendo
que as irregularidades cometidas tiveram efectiva influência na decisão
do TAC, objecto de recurso jurisdicional.

E contra o exposto não vale argumentar com a circunstância de
este STA usualmente decidir no sentido de, em regra, ser de decretar
a extinção da instância, quando ocorra a revogação do acto objecto
de impugnação contenciosa (cfr., entre outros, os Acs. de 23-4-91
(Pleno) AD 371 e de 23-5-91 (Pleno) AD 373).

Com efeito, não se pode ter como absolutamente seguro que fossem
quais fossem as considerações que a Recorrente pudesse ter feito,
caso se não tivessem verificado os ditas omissões, a decisão a tomar,
ainda assim, teria de ser a mesma.

É que, bem poderia suceder, por exemplo, que a Recorrente viesse
aos autos dar a notícia da impugnação contenciosa da deliberação,
de 10-3-97 (caso em que se poderia, hipoteticamente, equacionar,
no linha do Ac. deste STA, de 23-10-97 - Rec. 41658, a suspensão
da instância e não, desde logo, a extinção da instância).

Procedem, por isso, as conclusões a) a c) da alegação da Recorrente,
o que leva, de ”per si”, ao provimento do recurso jurisdicional, pre-
judicado ficando o conhecimento das conclusões d) e e).

3.2 Pretende, ainda, a Recorrente que a Autoridade Recorrida seja
condenada como litigante de má fé em multa e numa indemnização
nunca inferior a 1.500.000$00, por ter feito ”um uso manifestamente
reprovável do processo” procurando ”atingir o objectivo ilegal de ex-
tinção da instância” - cfr. as conclusões f) e g) da sua alegação.

A este propósito refere, designadamente, que a Autoridade Re-
corrida não juntou, intencionalmente, a ”segunda deliberação refe-
rente ao Parque de Campismo da Vagueira adoptada na mesma sessão
camarária de 3 de Março de 1997” assim ”omitindo factos relevantes
para a decisão da causa” - cfr. a aludida conclusão f).

Contudo, no caso vertente, não se verificam os pressupostos que
condicionam a condenação por litigância de má fé.
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Na verdade, a Autoridade Recorrida ao enviar a certidão que consta
de fls. 156, pretendeu dar notícia da deliberação tomada no que se
refere à revogação do acto objecto de recurso contencioso, na se-
quência da sua citação para contestar(cfr. fls. 153), sendo certo que,
por força do artigo 44o da LPTA, no documento de citação para
contestação tem de constar, para além do mais, a prescrição constante
do artigo 47o da LPTA, que se reporta, precisamente, à ”revogação
do acto recorrido”.

O já aludido ofício de fls. 155 e a certidão que o acompanhou
inserem-se nesse específico contexto.

Não se pode, assim, concluir, em face do que consta dos autos,
que a circunstância de a dita Autoridade não ter procedido ao envio
de certidão referente à deliberação agora ”documentada” a fls. 169/171
se tenha ficado a dever a qualquer intenção de omitir factos essenciais
para a decisão da causa.

Pelas mesmas razões não resulta demonstrado que a Autoridade
Recorrida tenha omitido gravemente o seu dever de cooperação com
o Tribunal, não tendo feito um uso reprovável do processo.

Improcedem, assim, as conclusões f) e g) da alegação da Recorrente.
3.3 Finalmente, no que diz respeito à conclusão h) da alegação

da Recorrente importa realçar que o Magistrado do M. Público já
tomou conhecimento dos factos descritos pela Recorrente, tendo as-
sumido a posição que consta de fls. 196.

3.4 Nas suas contra-alegações a CM Vagos veio, por sua vez, pe-
ticionar a condenação da Recorrente como litigante de má fé, já
que a sua actuação se destinaria, apenas a ”protelar o trânsito em
julgado da decisão sobre a venda do Parque de Campismo da Va-
gueira” fazendo um ”uso manifestamente reprovável da presente ac-
ção, com o fim de conseguir um objectivo ilegal” - cfr. a sua
conclusão m).

Contudo, dos autos não é possível concluir que a Recorrente tenha
procurado atingir os objectivos a que alude a Autoridade Recorrida,
tudo se situando ao nível do exercício legítimo do direito de recorrer
jurisdicionalmente de uma decisão com a qual não se concorda, não
existindo, aqui, quaisquer indícios de lide dolosa (cfr. artigo 456o

do CPC).
Improcede, assim, o pedido de condenação da Recorrente como

litigante de má fé.
4 - DECISÃO
Nestes termos, acordam em:
a) Conceder provimento ao recurso jurisdicional, anulando o des-

pacho do TAC de Coimbra, de 18-3-97, a fls. 157, devendo os autos
baixar ao aludido Tribunal tendo em vista o ulterior prosseguimento
do processo, com a notificação à Recorrente da junção do doc. de
fls. 156, bem como para se pronunciar quanto ao requerido a fls. 155.

b) Indeferir o pedido de condenação como litigante de má fé de-
duzido pela Recorrente.

c) Indeferir o pedido de condenação como litigante de má fé de-
duzido pela Autoridade Recorrida.

Sem custas, por delas estar isenta a Entidade Recorrida.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Santos Botelho (relator) — Gon-
çalves Loureiro — Alves Barata.
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Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso. Inutilidade superveniente da lide. Ex-
tinção da instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O prosseguimento do recurso contencioso justifica-se,
apenas, quando persistem efeitos típicos dos actos con-
tenciosamente impugnados, lesivos da esfera jurídica da
recorrente e susceptíveis de cessar como consequência
da anulação contenciosa desses actos, por via da repo-
sição natural da situação actual hipotética.

2 — Assim, justifica-se a extinção da instância, por inutilidade
superveniente da lide, quando, por facto posterior à in-
terposição do recurso, o recorrente deixar de poder retirar
do eventual provimento dele qualquer utilidade jurídica
merecedora da tutela do direito, irrelevando, neste par-
ticular contexto, as consequências indirectas ou reflexas
do aresto anulatório, em especial as de natureza in-
demnizatória.

3 — Deve, pois, declarar-se a extinção da instância, por inu-
tilidade superveniente da lide, se o recurso foi interposto
de acto que ordenou o encerramento de estabelecimento
comercial e, posteriormente, foi concedido alvará de li-
cença de utilização do mesmo estabelecimento.

Recurso n.o 44.376, em que é recorrente Garcia Nunes, Lda. e recorrida
a Câmara Municipal de Coimbra. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Aderito dos Santos.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

Garcia & Nunes, L.da, com sede no Largo da Sé Velha, em Coimbra,
recorre da sentença do TAC/Coimbra, que rejeitou, por intempes-
tividade, o recurso contencioso que ali interpôs das deliberações da
Câmara Municipal de Coimbra, de 19.03.97 e 16.06.97, que ordenaram
a suspensão do funcionamento e enceramento do estabelecimento
denominado ”Gadobravo”.

A recorrente apresentou alegação, na qual conclui, em síntese:
o primeiro dos actos contenciosamente impugnados, que ordena

o encerramento de uma actividade económica, tem natureza san-
cionatória;

- pela que a preterição, relativamente a esse acto, do dever de
audiência prévia ”atenta” contra o conteúdo essencial do direito fun-
damental previsto no art. 32/10 da Constituição:

- a falta de audiência prévia gerou a nulidade dos actos conten-
ciosamente impugnados (o primeiro directamente e o segundo por
ser acto confirmativo);

- por outro de lado, o acto contenciosamente impugnado é inin-
teligível e carece, em absoluto, de falta de fundamentação, o que
implica também nulidade, por estar em causa acto que afecta direitos,
liberdades e garantias;
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- O juiz recorrido, entendendo ”de plano” que todo o vício de
forma gera mera anulabilidade, ou omitiu pronúncia sobre essas ques-
tões, suscitadas pelo recorrente, ou violou o art. 135 conjugado com
art. 133/2/d), ambos do CPA;

- deve, assim, declarar-se nula ou anular-se a sentença recorrida.
Contra-alegou a Câmara Municipal recorrida, no sentido de que

deve manter-se a sentença recorrida, pelas razões em que a mesma
se baseia.

Neste Supremo Tribunal, o representante do Ministério Público
suscitou, sob invocação do disposto no art. 110/b) LPTA, a seguinte
questão prévia:

A- No apenso de suspensão de eficácia, a ora recorrente veio,
a 22.9.97, fl. 113, dizer:

1. A requerente tem já licença de utilização emitida pela Câmara
Municipal para o funcionamento do bar em causa, nos termos dos novos
diplomas que regulamentam a situação sub judice - Cfr. Art. 10o do
DL 168/97, de 4 de Julho.

2. Sendo que, como foi noticiado, o Ex.mo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal e o Governador Civil estiveram presentes no bar no
dia em que a licença foi emitida.

3. Pelo que a lide é supervenientemente inútil.
Posteriormente juntou cópia de alvará fl. 122/124, e a instância

foi julgada extinta, por decisão de 27.11.97, transitada - fl. 129.
B- Na resposta de fl. 14/17, nos presentes autos, a autoridade re-

corrida suscitou a questão da inutilidade superveniente - art. 30 e
seguintes.

Na réplica à questão suscitada, a recorrente veio dizer nos artigos 23
e 24o: ”Porém, não deve ser declarada a inutilidade superveniente da
lide presente porquanto a recorrente tem interesse atendível no julgamento
do fundo da questão sub judice tal qual a prefigurou no meio jurisdicional
principal.

Isto por duas ordens de razões:
a) o encerramento e suspensão, não obstante a provisória suspensão

de eficácia, geraram prejuízos decorrentes dos dias em que o estabe-
lecimento esteve efectivamente encerrado.

b) porque existe processo-crime por desobediência, sendo que o que
está em causa e pode prejudicar esse mesmo processo-crime é a cir-
cunstancia de a ordem recorrida ser ou não legítima e válida”.

Esta questão não chegou a ser apreciada mas deve sê-lo em nosso
entender.

C- Na verdade,
C.1. A existência de um processo-crime não é efeito típico e directo

do acto que se pretende ver anulado no recurso contencioso. No
caso, lesou-a enquanto lhe suspendeu o funcionamento e encerrou
o bar, mas não enquanto na sequência dele vem ser instaurado um
processo-crime por eventual desobediência. Teremos, quando muito,
um efeito lateral, que não é razão da admissibilidade do recurso con-
tencioso directo de anulação.

C.2. E os prejuízos decorrentes dos dias em que o estabelecimento
esteve efectivamente encerrado?

Não cuidamos aqui de saber do efectivo encerramento e de quantos
dias esteve afectivamente suspenso o funcionamento do bar, situação
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que interessará, eventualmente, para o processo-crime supra-referido,
e para um momento posterior de eventual indemnização.

O que importa dizer é o seguinte:
É jurisprudência assente neste STA que:
(. . .)
D- Pois bem, não há nada do eventual provimento do recurso que

possa fazer cessar efeitos típicos do acto impugnado, pois esses efeitos
já cessaram pelo acto que motivou a extinção da instância na suspensão
de eficácia.

Como o recorrente defendeu na sua réplica à questão previa, é
só um problema de indemnização que está em causa, além do problema
lateral do processo-crime. Não há, pois, que prosseguir o recurso,
devendo ser declarada a inutilidade superveniente do recurso con-
tencioso, nos termos do artigo 287o, e) do CPC, por força do artigo
1o LPTA, o que acarretará, igualmente, a extinção do presente recurso
jurisdicional.

Em cumprimento de despacho do relator, foram a recorrente e
a recorrida notificadas para se pronunciarem, querendo, sobre a ques-
tão prévia assim suscitada pelo Ministério Público, e nada disseram.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida baseou-se nos seguintes factos:
a) A recorrente é proprietária do estabelecimento similar de ho-

telaria denominado ”Gadobravo”, sito no Largo da Sé Velha, em
Coimbra.

b) Na sequência de acção de fiscalização sobre o estabelecimento
”Gadobravo” de que resultou a instauração de processo contra a re-
corrente, a Câmara Municipal de Coimbra, em 19/3/97, deliberou
a suspensão de funcionamento e encerramento desse estabelecimento
(processo e decisão que constam do P.A., cujo conteúdo aqui se dá
aqui reproduzido).

c) Deliberação esta notificada à recorrente em 9/4/97.
d) A deliberação de 19/7/97 foi mantida pela deliberação de 16/6/97,

com o mesmo conteúdo e destinatário (cfr. doc. junto com o P.A.,
cujo conteúdo aqui se dá por reproduzido).

A questão prévia a que se refere o transcrito parecer do Ministério
Público havia sido já suscitada pela Câmara recorrida, sendo a res-
pectiva decisão relegada, por despacho de fl. 61, dos autos, para a
sentença final, sem que nesta se tenha chegado a conhecer de tal
questão, como refere aquele parecer.

Começaremos, pois, por conhecer de tal questão prévia, tendo pre-
sente o disposto no art. 110 LPTA, que permite ao STA, nos recursos
de decisões dos tribunais administrativos de círculo, julgar questões
prévias de conhecimento oficioso e não decididas com trânsito em julgado
(al.b.).

Vejamos, pois.
A recorrente interpôs recurso contencioso de deliberações cama-

rárias que ordenaram a suspensão de funcionamento e o encerramento
do respectivo estabelecimento.

O recurso contencioso tem por objecto a declaração de invalidade
ou anulação do acto recorrido e a sua utilidade relaciona-se com
a possibilidade de, em execução de sentença, se efectuar a recons-
tituição natural da situação actual hipotética, mediante a supressão
dos efeitos jurídicos do acto anulado (ac. de 26.11.96-R40213.)

Ora, posteriormente à interposição do recurso contencioso, a re-
corrente obteve alvará de licença de utilização do mesmo estabe-
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lecimento, ao abrigo do novo regime legal aplicável. O que levou
a própria recorrente, no incidente de suspensão de eficácia daquelas
deliberações, a alegar a ocorrência de inutilidade superveniente da
lide, tendo sido declarada extinta a instância, nesse incidente, após
junção de documento comprovativo da emissão daquele alvará (vd.
fl. 113, 124 e 125, do processo apenso).

A emissão desse alvará implica igualmente a extinção da instância
do recurso contencioso a que respeitam os presentes autos, por inu-
tilidade superveniente da lide.

Como bem sustenta o Ex.mo Magistrado do Ministério Público,
não há nada do eventual provimento do recurso que possa fazer cessar
efeitos típicos do acto impugnado, pois esses efeitos já cessaram pelo
acto que motivou a extinção da instância, na suspensão de eficácia.

Com efeito, a existência de um processo-crime por desobediência
e de prejuízos decorrentes do encerramento temporário do estabe-
lecimento, invocados pela recorrente, na réplica à resposta da entidade
recorrida, é consequência meramente indirecta ou reflexa do acto
contenciosamente impugnado.

Ora, o prosseguimento do recurso contencioso justifica-se, apenas,
quando persistem efeitos típicos dos actos contenciosamente impug-
nados, lesivos da esfera jurídica da recorrente e susceptíveis de cessar
como consequência da anulação contenciosa desses actos, por via
da reposição natural da situação actual hipotética (ac. de
15.10.92 - Ro 26639).

Este é o entendimento seguido pela generalidade da jurisprudência,
que o Pleno desta 1a Secção reafirmou, em recente acórdão de 19
de Junho de 2001 (Ro 34379), ao doutrinar que, se o recurso contencioso
de anulação já não pode prosseguir os seus efeitos típicos, primários,
há-de a respectiva instância ser declarada extinta por inutilidade su-
perveniente da lide.

Assim, justifica-se a extinção da instância, por inutilidade super-
veniente da lide, quando, por facto posterior à interposição do recurso,
o recorrente deixar de poder retirar do eventual provimento do recurso
qualquer utilidade merecedora da tutela do direito, irrelevando, neste
particular contexto, as consequências indirectas ou reflexas do aresto
anulatório, em especial as de natureza indemnizatória (vd., entre ou-
tros, os recentes acórdãos de 28.6.01 e de 25.10.01, nos procs. 41475
e 47327, respectivamente).

No caso dos autos, como vimos, o eventual provimento do recurso,
com a consequente declaração de invalidade ou anulação das de-
liberações recorridas, não poderia já proporcionar à recorrente uma
qualquer utilidade ou vantagem juridicamente relevante, susceptível
de se inserir nos efeitos normais e típicos da decisão anulatória.

Pelo que se verifica a referida inutilidade superveniente da lide
(al. e), do art. 287 CPC), tornando-se desnecessário conhecer das
demais questões suscitadas nos autos.

Nestes termos, acordam em julgar extinta a instância, por inutilidade
superveniente da lide.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Adérito dos Santos — João Cor-
deiro — Gonçalves Loureiro.
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Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Responsabilidade civil do município. Lugares em mercado mu-
nicipal. Arto 7o do DL. 48.051.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Da conjugação das normas dos arts. 79o a 84o do DL.
49.438, de 11/12/69, 1o do DL. 220/76, de 29/3, 1o e
2o do DL. 340/82, de 25/8, resulta com bastante clareza
que os actos pelos quais foram atribuídos aos interessados
o direito à ocupação de lugares de venda em mercado
municipal, seja qual for o entendimento que cada um
deles tome relativamente ao título de tal ocupação, cons-
titui-se por acto administrativo precário, revogável a todo
o tempo pela autarquia, na falta de cumprimento de qual-
quer dever do ocupante, ou se o interesse público o
impuser.

2 — A promessa do presidente da autarquia de que os ocu-
pantes do velho mercado viriam a ocupar espaços idên-
ticos no novo mercado, dada sob a forma verbal, poderá
considerar-se um acto administrativo oral, estabelecendo
um novo parâmetro ao acto de concessão do direito de
ocupação dos locais, mas que deve ter-se por implici-
tamente revogado pelo ulterior acto que determinou a
abertura de hasta pública.

3 — As decisões de encerrar o mercado velho e de reabri-lo
após aquelas obras, bem como a de adjudicação con-
cursal por via de hasta pública, constituíam actos ad-
ministrativos contenciosamente impugnáveis, mas que os
interessados não impugnaram oportunamente.

4 — A regra da 2a parte de art. 7o do DL. 48.051, configura
um caso de exclusão ou diminuição da indemnização
emergente de acto ilegal, quando a negligência processual
do lesado, por falta de atempada ou deficiente impug-
nação contenciosa do acto administrativo do acto ilegal
ou por falta de utilização de meios processuais acessórios,
tenha contribuído para a produção ou o agravamento
dos danos, que numa perspectiva de concorrência de cul-
pas, que de nexo de causalidade.

Recurso no 44808; Recorrentes: José Luís Pereira Bessa e outros;
Recorridos: Câmara Municipal de Santo Tirso e seu Presidente;
Relator: o Exmo Conso Dr. Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

JOSÉ LUIS PEREIRA BESSA e FERNANDO FERNANDES
PEREIRA e OUTROS (18),todos com os sinais nos autos, recorrem
para este S.T.A. da sentença do TAC do Porto, de 23.11.98 (fls. 1287vo

a 1298vo), que julgou improcedente a acção por eles proposta contra
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO e o PRESIDENTE
da mesma CM, absolvendo-os do pedido.
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Na sua alegação de recurso o 1o A. formulou conclusões com o
seguinte teor:

1) Provou-se: que todos os AA. são donos dos estabelecimentos
comerciais instalados em lojas situadas no Mercado Municipal de
Santo Tirso; que ocupavam tais lojas por contrato de arrendamento
outorgado com a CMST, mediante retribuição; que as desocuparam,
para obras, mediante acordo com o Presidente da CM, com a condição
de regressar; que a CM e o Presidente, em vez de permitirem tal
regresso, pretenderam realizar uma venda em hasta pública dos locais
antes ocupados pelos AA.; sem que tivesse havido qualquer decisão
do Presidente ou deliberação camarária, aquele fez um anúncio de
hasta pública, publicado na imprensa; e também sem qualquer con-
curso prévio escrito.

2) O A., ora recorrente, é dono de um estabelecimento com contrato
escrito de arrendamento desde 29.05.48, onde tem instalada uma «casa
de pasto».

3 ) Os AA. intentaram acção de reivindicação dos respectivos es-
tabelecimentos, pedindo o reconhecimento e a restituição dos mesmos
só pedindo indemnização no caso de já não ser possível tal restituição.

4) Não existe qualquer «contrato de concessão» em relação a tais
estabelecimentos, mas sim verdadeiros contratos de arrendamento,
embora com elementos de controle público.

5) A sentença em apreço erra quando considera tais contratos como
de «concessão», tão-só a partir do facto de ser necessário o «acordo»
da CM para transmissão onerosa.

6) Assim como erra quando diz que o acto lesivo dos interesses
dos AA. foi o acto de arrematação, e que os AA. dele deviam ter
recorrido, para agora poderem vir pedir uma indemnização.

7) Não se provou a existência de qualquer decisão ou deliberação
camarárias escritas a ordenar a arrematação, como seria necessário,
tanto mais que se tratava de cedência do domínio privado do Mu-
nicípio, o que só podia ocorrer por concurso escrito (que não ocorreu).

8) Aliás, nem o Presidente nem a CM poderiam publicar tal aviso
de hasta pública sem decisão ou deliberação prévias, nem o Presidente
individualmente teria competência para realizar tal acto de aviso.

9) Por isso, se existiu alguma decisão verbal ou escrita do Presidente,
ela deverá ser considerada nula e de nenhum efeito.

10) De igual modo, deverão ser anuladas as respostas aos quesitos
162 a 164, uma vez que se trata de matéria que, directa e indirec-
tamente, exige prova escrita.

11) Mesmo que tivesse havido decisão ou deliberação camarárias
escritas (concurso), as mesmas seriam NULAS e de nenhum efeito,
pois seriam passíveis de vício de usurpação de poder, pois se tra-
duziriam no confisco de propriedade privada, já que a propriedade
dos AA.só poderia ser atingida por via judicial ou através de acto
de expropriação.

12) Sendo certo que tal «concurso» se não consumou, não teve
concorrentes, pelo que não atingiu, nessa parte, o património dos
AA., não passando de uma tentativa dos RR. para, abusiva e ili-
citamente, raciocinar como se tal tivesse acontecido.

13) A douta decisão em apreço padece de vício de inconstitucio-
nalidade, na medida em que dá «cobertura» a um acto de confisco
por parte da CMST, em violação do direito de propriedade privada,
violando as disposições seguintes: artos. 202o no1, 205o no1 1305o,
1308o, 1309o, 1310o, 1311o e 1315o do Cód. Civil; 62o da CRP; 494o
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497o, 498o 675o 674o/A, 674o/B, 677o, 671o e 673o do CPCivil; 7o

do Regulamento do Mercado Municipal; 178o, 180o, 122o e 133o do
Cód. Administrativo; 39o no 2 al. i), 51o no 1 al. e), 55o, 85o e 88o

do DL. 100/84, de 29/3.
Por seu turno, os recorrentes Fernando Fernandes Ferreira e outros

alegaram e concluíram:
I — A sentença recorrida deu por assente a totalidade dos factos

invocados pelos AA., constitutivos dos direitos que pretendiam ver
reconhecidos.

II — Tais factos consubstanciam verdadeiros contratos de arren-
damento, ainda que administrativos.

III — Ainda que, como a Mma. Juíza recorrida, se entenda que
se tratava de um contrato de concessão, a ocupação das lojas decorreria
de um contrato e não de um acto administrativo.

IV — Está provada a existência de um acordo através do qual os
RR. asseguraram aos AA. o seu regresso às novas lojas do Mercado,
nas condições e conforme o título por que vinham ocupando essas
lojas.

V — Está provada a violação, pelos RR., dos direitos adquiridos
pelos AA., quer em face do título por que ocupavam as lojas (contrato
de arrendamento ou de concessão), quer em face do acordado quanto
à sua reinstalação nas novas lojas do Mercado.

VI — Em face da factualidade assente, ao Tribunal recorrido apenas
restava julgar a acção procedente e, consequentemente, declarar o
direito dos AA. a ocupar no Mercado Municipal de Santo Tirso lojas
com a mesma área e nos mesmos termos em que essa ocupação se
processava.

VII — Caso concluísse não ser já possível a restituição aos AA.
dos espaços com a mesma área e localização, deveria ter condenado
os RR. no pagamento da correspondente indemnização, aferida ne-
cessariamente em sede contratual.

VIII — A conduta dos RR. consubstancia, antes de mais, um in-
cumprimento contratual, violando quer o título por que os AA. ocu-
pavam as lojas, quer o acordado quanto à desocupação e futura reins-
talação das novas lojas do Mercado.

IX — Sendo que os contratos devem ser pontualmente cumpridos
(arto 406odo Cód. Civil), sob pena de o faltoso ter de responder pelos
prejuízos decorrentes da falta de cumprimento (art. 798o CC).

X — A decisão da matéria de facto, situando a questão discutida
nos autos num plano claramente contratual, não comporta a aplicação
que o tribunal recorrido deu ao diploma que regula a responsabilidade
extracontratual do Estado e demais pessoas colectivas públicas - DL.
48.051, de 21.11.67 - concretamente ao seu art. 7o.

XI — Ao aplicar tal diploma o tribunal recorrido proferiu uma
decisão de direito que nada tem a ver com os factos discutidos, sendo
certo que só podia ter decidido com base nos factos articulados pelas
partes (cfr. arts. 664o e 264o do CPC).

XII — O Tribunal recorrido incorreu, pois, num flagrante erro de
determinação da norma aplicável, fazendo uma aplicação ostensiva-
mente errada daquele normativo.

XIII — A excepção peremptória do art. 7o do DL. 48.051 não é
de conhecimento oficioso - só pode ser conhecida pelo Tribunal quan-
do os respectivos factos constitutivos tiverem sido invocados pela parte
a quem aproveitam.
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XIV — Ao conhecer dessa excepção o tribunal recorrido pronun-
ciou-se sobre matéria da qual não podia sequer tomar conhecimento
(cfr. arts. 660o/2, parte final, e 668o, 1 d) do CPC).

XV — Ao decidir em sede de responsabilidade extracontratual,
quer dando aplicação à excepção do art. 7o do DL. 48.051, quer fa-
zendo-o sem que tal fosse invocado pelos RR., a decisão recorrida,
para lá de persistir em erro, ignora o decidido por esse Supremo
Tribunal no recurso do despacho saneador, com o que ocorre clara
ofensa de caso julgado.

XVI — Finalmente, o Tribunal «a quo» não se pronunciou quanto
ao pedido principal formulado pelos AA., quando a lei lhe impunha
o dever de resolver todas as questões submetidas à sua apreciação
(cfr. arts. 660o/2 e 668o/1/d) do Cód. Proc. Civil).

XVII — Foram violados o arto 7o. do Reg. Merc. Municipal, o
arto 7o do DL. 48.051, o arto 406o do C.Civil, os arts. 264o, 497o,
498o, 660o e 664o do Cód Proc. Civil, o arto. 9o/1 do ETAF e os
arts. 178o, 179o e 180o do CPA.

XVIII — A decisão recorrida é, ainda, nula nos termos do arto

668o no 1 al. d) do C.P.Civil.
Colhidos vistos, cumpre decidir.
1. Os factos: dão-se aqui como reproduzidos todos os factos que

a sentença dá como provados (fls. 1289vo a 1295vo) dos autos.
2. O direito.
Considerou-se na sentença recorrida que, face à factualidade apu-

rada, os AA. ocupavam as lojas mediante concessão e de acordo
com o regulamento do Mercado Municipal, pelo que os RR. não
podiam, arbitrariamente, fazer caducar essa ocupação, mas tão-só nos
termos daquele regulamento, nomeadamente quando o ocupante dei-
xasse de pagar a contraprestação.

Ora, tendo a R. de levar a cabo obras de remodelação do Mercado,
acordou com os AA. a sua instalação em pavilhões pré-fabricados
enquanto decorriam tais obras, pelo que uma vez estas concluídas,
os AA. regressariam aos seus lugares de origem no Mercado.

Porém, não foi isso que aconteceu: a R., após a conclusão das
obras de remodelação, pôs os lugares do mercado em arrematação
em hasta pública, sujeitando os AA. a adquirir os lugares pela via
do concurso à sua arrematação.

Daí, conclui a sentença, ser este o acto administrativo que lesou
os AA. pois, no entender destes, eles deveriam reocupar os lugares
que anteriormente ocupavam, mediante o pagamento da contrapres-
tação actualizada, constituindo aquele um acto ilícito, violador do
acordo anteriormente estabelecido com os RR, e causa dos danos
invocados na acção.

Defendem os AA. que a sentença situa a questão no campo da
responsabilidade civil extracontratual, colocando-se ao abrigo do arto

7o do DL. 48.051, quando a responsabilidade dos RR. deve ser apre-
ciada no âmbito da responsabilidade contratual, já que aquela norma
nada tem a ver com os factos discutidos na acção.

Vejamos.
Desde logo improcedem as invocadas nulidades de sentença.
O DL. 49.438, de 11/12/69, considerando desactualizadas as tabelas

anteriormente postas em vigor, quer pelo Dec. 14.027, de 2/8/27, quer
pelo Cód. Administrativo de 1940, relativas a taxas a cobrar pela
Administração e corpos administrativos, aprovou uma nova tabela
de taxas «diárias, semanais, mensais ou anuais» (arto 7o), cuja secção
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XIII regula a ocupação e taxas devidas relativamente a «mercados
e feiras» (arts. 79o a 84o), prevendo a ocupação de lojas, terrados
e outros locais do mercado, e estabelecendo na observação 1a da
parte final daquela secção, que sempre que se presuma a existência
de mais de um interessado na ocupação, poderão as câmaras promover
a arrematação em hasta pública do direito à ocupação(...), e na ob-
servação 6a estabelece que o direito à ocupação de mercados ou feiras
é, por natureza, precário.

Por seu turno, o DL. 220/76, de 29/3, estabelecia no no 1 do seu
arto 1o: Os lugares dos mercados municipais só podem ser ocupados
e explorados pela pessoa, singular ou colectiva, beneficiária da adju-
dicação pela respectiva câmara municipal ou, tratando-se de pessoa
singular, pelo seu cônjuge ou descendentes.

Consta do preâmbulo do DL. 340/82, de 25/8, diploma que revogou
o DL. 220/76:

Têm vindo as autarquias locais a regulamentar, de harmonia com
a perspectiva e condicionalismos locais, a ocupação e exploração dos
mercados municipais.

Nada obsta e, pelo contrário, tudo aconselha que assim se continue
a proceder. Existem, porém, aspectos gerais e comuns de interesse público
que urge aproximar da nova dinâmica comercial defendida de forma
programática pelo Governo(...).Contudo, sempre caberá às autarquias
locais, no âmbito da sua competência, desenvolver e adaptar à sua própria
realidade os comandos genéricos que ora se consignam em diploma
legal.

O arto 1o do DL. 340/82 em análise, logo dispõe:
Compete à assembleia municipal definir, em regulamento próprio e

sem prejuízo do disposto no presente diploma, as condições gerais sa-
nitárias dos mercados municipais, bem como as da efectiva ocupação
dos locais neles existentes para exploração do comércio autorizado.

E o arto 2o do mesmo diploma preceitua que as câmaras municipais
poderão conceder a pessoas singulares e colectivas o título de ocupante
dos locais a que se refere o artigo anterior.

Estabelecendo o arto 3o: A direcção efectiva desses locais e da venda
aí realizada compete aos titulares da ocupação, salvo nos casos de au-
torização especial a conceder pela câmara municipal, após pedido
fundamentado(...).

Aludem ainda a «ocupação», os arts. 5o, 6o, 8o e 9o, sendo que
este arto 9o dispõe: As taxas de ocupação, na sua fixação e evolução,
estão sujeitas aos termos previstos na Lei das Finanças Locais.

Da conjugação das normas que acabámos de citar resulta, com
bastante clareza, que os actos pelos quais foram atribuídos aos ora
recorrentes o direito à ocupação (em regra anual) dos respectivos
lugares no Mercado Municipal de Santo Tirso, seja qual for o en-
tendimento que cada um deles tome relativamente ao título de tal
ocupação, constituiu-se por um acto administrativo precário, revogável
a todo o tempo pela autarquia local, na falta de pontual cumprimento
de qualquer pressuposto legal, ou se o interesse público fundadamente
o justificar.

Analisando caso idêntico ao dos presentes autos, escreveu-se no
acórdão deste STA de 04.11.93 (rec. 30194):

Estamos, assim, perante uma situação que mais não consubstancia
do que um acto precário, em que, por sua própria natureza, os poderes
jurídicos por si criados existem apenas por mera tolerância da Admi-
nistração que, assim, o pode fazer cessar quando quiser, ou seja, enquanto
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o acto subsistir o destinatário tem poderes jurídicos mas a Administração
pode modificá-los ou extingui-los, se o interesse público assim o exigir.

Não se entende, assim, como correcta a afirmação dos recorrentes
no sentido de que o direito de ocupação em causa era de natureza
contratual, situando-se a acção em sede de responsabilidade civil
contratual.

Ainda que se admita poder tratar-se de casos de concessão do
uso privativo de bens do domínio público autárquico, aquelas seriam
tituladas por acto administrativo determinante do direito à ocupação,
nos termos que acima relevam dos preceitos legais citados.

Na verdade, os recorrentes, de acordo com aquelas normas e o
Regulamento do mercado em causa, não estão no mesmo plano da
administração autárquica, nem têm qualquer participação na formação
da situação jurídico-administrativa, limitando-se a licitar pelo valor
proposto para a taxa de ocupação, posto que as restantes condições
são impostas pela Administração.

E não é o facto de a autarquia ter facultado a ocupação de outros
espaços exteriores ao mercado, para poder levar a efeito obras de
beneficiação do mesmo, com a promessa de que os ora recorrentes
viriam a reocupar lugares idênticos aos que anteriormente ocupavam,
que vem alterar o entendimento a tomar relativamente ao acto de
ocupação, como regra, naquele mercado.

Na verdade, aquela promessa, que seguramente tomou a forma
verbal, poderá considerar-se como um acto administrativo oral, es-
tabelecendo um novo parâmetro ao acto de concessão do direito de
ocupação dos locais, mas que deverá ter-se por implicitamente re-
vogado com a prolação do ulterior acto que determinou a abertura
de hasta pública.

Daí deverá extrair-se que também as decisões/deliberações de en-
cerrar o velho mercado para realização de obras, e de reabri-lo após
aquelas obras, através de acto concursal de adjudicação por via de
hasta pública e subsequente arrematação, naturalmente acessível aos
ora recorrentes, constituíam actos administrativos, contenciosamente
impugnáveis.

Ora, foram precisamente estes últimos actos administrativos que
acarretaram para os ora recorrentes, eventualmente, os prejuízos que
alegaram na acção.

Deveriam, pois, ter impugnado esses actos contenciosamente, por
essa via arredando as consequências perniciosas que sempre advirão
da falta de tal impugnação, como correctamente se entendeu na sen-
tença sob recurso.

Na verdade, este Supremo Tribunal, não defendendo mais uma
concepção processualista que se vinha atribuindo à regra da 2a parte
do artigo 7o do DL. 48.051, de 21/11/67, não deixa de atribuir relevo
à eventual falta de impugnação de uma acto administrativo trazido
à lide como fundamento de pedido de indemnização com base em
responsabilidade extracontratual, passando a apontar no sentido de
que aquela regra legal não configura mais uma excepção peremptória
extintiva do direito de indemnização quando a negligência processual
do lesado, por falta de atempada ou deficiente impugnação conten-
ciosa do acto administrativo ilegal ou por falta ou deficiente utilização
de meios processuais acessórios, tenha contribuído para a produção
ou agravamento dos danos, quer agora numa perspectiva de con-
corrência de culpa, quer numa perspectiva de nexo de causalidade.
Deste modo, só não será indemnizável o agravamento dos danos de-
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correntes do acto administrativo ilegal que seriam susceptíveis de ser
evitados se o lesado tivesse adoptado uma conduta processual diligente
(ac. STA, 21/19/98, rec.39.818).

Ou seja, passou a prevalecer o entendimento de que a regra ca-
racteriza uma situação equivalente à prevista no arto 570o do Cód.
Civil, orientação que veio a ser consagrada jurisprudencialmente nos
acórdãos do Pleno, designadamente de 11.1.00 (rec. 45.240) e 27.9.00
(rec.46.166).

Interpretada nestes termos, a aludida norma não enferma de
inconstitucionalidade.

Voltando ao caso em apreço, e face às considerações que deixámos
registadas, forçoso é concluir que todos os danos alegados pelos re-
correntes procedem de duas decisões: a que mandou encerrar para
obras o mercado, face a um projecto já então elaborado e acessível
aos ora recorrentes, e a que determinou a abertura de hasta pública
com vista à arrematação e adjudicação do direito de ocupação dos
novos lugares no mercado remodelado.

Na verdade, se os ora recorrentes consideravam não dever concorrer
à arrematação de lugares, deveriam ter impugnado contenciosamente
o acto administrativo que a determinou, obstando a que a ela se
procedesse, designadamente usando o meio processual acessório de
suspensão de eficácia do acto, com o que paralisariam eventualmente
a execução daquele acto, e evitariam a alegada produção de danos.

Com efeito, e como acertadamente se entende na sentença re-
corrida, se os AA. houvessem requerido a suspensão da eficácia do
acto, a hasta pública para arrematação seria suspensa, não sendo
as lojas ocupadas por arrematação, o que pelo menos se conseguiria
através da interposição do recurso.

Conclui-se, assim, que os danos invocados pelos ora recorrentes
são de excluir, como objecto do pedido de indemnização, por todos
eles serem imputáveis a conduta processual negligente dos lesados,
quer numa perspectiva de concorrência de culpas, quer de nexo de
causalidade.

3. Termos em que se decide negar provimento ao recurso, man-
tendo-se a sentença recorrida.

Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Alves Barata — Vítor Gomes —
Macedo de Almeida.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Responsabilidade civil contratual — Empreitada de obras pú-
blicas — Vistoria — Recepção da obra — Mora do dono da
obra — Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

Em recurso jurisdicional, há que conhecer em primeiro lugar
de alegada nulidade por omissão de pronúncia, pois que,
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procedendo, prejudica o conhecimento das demais questões
levantadas que, assim, deixarão de produzir quaisquer efei-
tos, mesmo no caso de autonomia dos pedidos feitos ao
Tribunal, quando existe uma relação de prejudicialidade
entre eles, de tal modo que o conhecimento da indemnização
por mora do agravado depende inteiramente da existência
da recepção definitiva da obra, temo a quo daquela.

Recurso n.o 46.028; Recorrente: Interobra — Sociedade de Obras Pú-
blicas, Lda; Recorrido: Município de Abrantes; Relator: Exmo Conso

Dr. Rui Pinheiro.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

INTEROBRA — SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS, LDA,
recorre para este Supremo Tribunal Administrativo do Círculo de
Coimbra que julgou improcedente a acção para efectivação da res-
ponsabilidade contratual, emergente do incumprimento de um con-
trato de empreitada, que intentou contra o Município de Abrantes.

São as seguintes as conclusões da sua alegação de recurso:
I — Não é a mera resposta por fax a um pedido de vistoria que

impede a recepção automática da obra cuja vistoria se pediu, mas
sim a realização dessa vistoria, consignando em auto próprio as razões
dessa não recepção, o que não ocorreu no caso vertente.

II — A obra considera-se recebida a 9 de Dezembro de 1995 (ou
a 26 desse mês, se se contar o prazo de acordo com o artigo 72.o
do CPA), pelo que, assim não decidindo, o despacho recorrido violou
o n.o 4 do artigo 194.o do Decreto-Lei n.o 235/86.

III — A tentativa de solução extrajudicial de um assunto não se
traduz nem em renúncia tácita e nem na perda dos direitos emergentes
para as partes da relação jurídica que lhe está na origem, ainda para
mais quando tais direitos resultam da Lei.

IV — Ao decidir que tal perda se verificava através de uma renúncia
tácita reportada ao artigo 217.o, n.o 1, do Código Civil, o despacho
recorrido viola o artigo 110.o do Código de Procedimento Ad-
ministrativo.

V — O pedido e a causa de pedir não se limitam às ilações de
uma recepção provisória da obra, antes pormenorizaram o porquê
da sua correcta compleição e da falta de razão do Município em
não receber.

VI — Tal pedido e tal causa de pedir não foram apreciados nem
podiam tê-lo sido, pois para tanto teria de ser feita prova dos factos
que os sustentam, pelo que neste particular o despacho recorrido
violou o artigo 510.o, n.o 1, alínea b), do Código de Processo Civil.

VII — Daqui decorre também que o despacho recorrido é nulo
por omissão de pronúncia sobre aquelas questões, ex vi dos arti-
gos 663.o, n.o 1, alínea d) e 666o, n.o 3, do CPC. . .

O Município de Abrantes não alegou.
Neste Tribunal, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público

foi de parecer que procede a alegação da recorrente no sentido que
o despacho sob impugnação incorreu em omissão de pronúncia, de-
terminante da respectiva nulidade.



(1) Não havendo indicação diferente, as menções de normas legais reportar-se-ão ao
DL 235/86, de 18-8.
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O processo tem os vistos dos Excelentíssimos Adjuntos.
CUMPRE DECIDIR.
I — MATÉRIA DE FACTO PROVADA NO TAC.
A — A A. pediu, em 7 de Novembro de 1995, a vistoria da obra

relativa a um contrato de empreitada celebrado com o R., com vista
à recepção definitiva da mesma — fls. 14.

B — Respondeu a Câmara Municipal por fax, de 21 de Dezembro
de 1995, dizendo que a A. devia previamente proceder à eliminação
de algumas deficiências que haviam sido detectadas e emergentes
do início do funcionamento da ETAR — fls. 76-77.

C — Após troca de diversa correspondência com a Câmara, a A.,
por carta de 19 de Fevereiro de 1996, comunicou que as deficiências
não eram da sua responsabilidade (. . .) Todavia, “é uma situação
que iremos solucionar assumindo esse encargo” — fls. 19.

D — Em 7 de Outubro de 1996, a A. solicitou a marcação da data
para a vistoria com vista à recepção definitiva parcial da obra — fls. 25.

E — Por carta de 9 de Outubro de 1996, a Câmara respondeu
no sentido de a A. proceder à correcção das anomalias que se
mantinham.

F — Em 29 de Outubro de 1996, teve lugar uma reunião entre
as partes na qual foi discutida a responsabilidade pelas deficiências
existentes na ETAR, tendo o representante da A. dito “que elas podem
não ser só fruto da falta de varões roscados”.

II — O DIREITO.
A presente acção foi intentada, visando a condenação do Réu,

Município de Abrantes,
- a pagar à A., Interobra — Sociedade de Obras Públicas, Ld.a, a quan-

tia de 3 866 175$00, acrescida de juros vincendos sobre 2 716 048$00
à taxa prevista no artigo 206.o, n.o 3 do Decreto-Lei n.o 235/86;

- a receber definitivamente a totalidade da obra identificada no
artigo 2.o (do articulado da p. i.);

- a suportar condigna procuradoria a favor da A. e as custas do
processo.

Os respectivos fundamentos foram, resumidamente:
- passados os dois anos de garantia da obra, nos termos do n.o 2

do artigo 203 do DL 235/86, de 18.8, a A. pediu, em 7.11.95, a realização
de vistoria para tal fim — artigo 204.o, n.o 1 do mesmo diploma —
não a tendo feito o Réu, nem respondido, nos trinta dias a que se
reporta o artigo 194.o, n.o 4. (1)

- assim, a obra deve considerar-se recebida definitivamente, pas-
sados 30 dias sobre 9.11.95, data da recepção da carta daquele pedido;

- pelo que, a partir do dia 10.12.95, o R. entrou em mora sobre
as quantias retidas à A., no valor de 2 086 956$00, como garantia
do bom cumprimento da empreitada e quanto à libertação das ga-
rantias bancárias prestadas e referidas no artigo 10.o da p. i., apenas
tendo libertado a quantia de 914 594$00 e

- deve proceder à recepção definitiva da obra, na parte em que
ainda o não fez.

O M.o Juiz recorrido julgou a acção improcedente porquanto, não
tendo embora a R. efectuado a referida vistoria no prazo legalmente
previsto, resultando pois daí ter decaído em mora nos termos do
artigo 206.o, acontece que a A. admitiu que havia deficiências na
obra que, embora não da sua responsabilidade, iria solucionar, as-
sumindo o seu encargo e em 7.10.96 solicitou nova vistoria, o que
mostraria que renunciou tacitamente ao direito de ser indemnizada

(2) Pretenderia escrever-se com o réu.
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pela mora, nos termos do n.o 1 do artigo 217.o do CC “. . .por os
referidos factos revelarem com toda a probabilidade que a A. deixou
de considerar a referida mora, emergente do pedido de 7.11.95, res-
tabelecendo a discussão com a A. (2), após o que, definitivamente,
pediu novamente a vistoria da obra”.

Como se deixou escrito no relatório, a A., ora agravante, argúi,
além do mais, a nulidade do despacho-sentença recorrido, por omissão
de pronúncia quanto ao pedido de condenação do R., ora agravado,
na recepção definitiva da obra, na parte em que ainda o não fez,
tanto quanto “o pedido e a causa de pedir não se limitam às ilações
de uma recepção provisória da obra, antes pormenorizam o porquê da
sua correcta compleição e da falta de razão do Município em não a
receber” e “tal pedido e tal causa de pedir não foram apreciados nem
podiam tê-lo sido, pois para tanto teria de ser feita prova dos factos
que os sustentam, pelo que neste particular o despacho recorrido violou
o artigo 510o, n.o 1, alínea b) do Código de Processo Civil” e “. . .é
nulo por omissão de pronúncia sobre aquelas questões. . .”.

Há que conhecer desta questão em primeiro lugar pela lógica razão
que, procedendo, prejudica o conhecimento de qualquer outra que,
assim, deixará de produzir quaisquer efeitos jurídicos, não obstando,
no caso, a autonomia dos pedidos feitos ao Tribunal, tanto quanto,
não obstante, existe uma relação de prejudicialidade entre eles, de
tal modo que o conhecimento da indemnização por mora da agravada
depende inteiramente da existência da recepção definitiva da obra,
termo a quo daquela.

E não deixa de ser assim pelo facto do Mo. Juiz recorrido ter
reconhecido a inexistência da vistoria pedida pela A. em 7.11.95 e
daqui retirado a mora do R., nos termos do artigo 206.o

É que, além de nem sequer poder afirmar-se que contém uma
decisão implícita sobre a recepção da obra, acresce que não surte
efeitos sobre o posterior requerimento da A., de 7.10.96, no mesmo
sentido de solicitar marcação de data para a vistoria com vista à
recepção definitiva da obra.

Ainda que a decisão recorrida se atenha apenas ao primeiro re-
querimento de vistoria, de 7.11.95, e despreze este segundo, o que
aliás é duvidoso, mesmo assim sempre ficou por julgar se existiu ou
não recepção definitiva, automática ou não, da obra e, no primeiro
caso, em que momento ela surtiu efeitos.

O senhor Juiz assentou no requerimento da A., de 7.10.96, para
lhe assacar o efeito de renúncia tácita ao direito de ser indemnizada
pela mora da não realização da vistoria da obra por via do primeiro
requerimento de 7.11.95 mas não lhe retirou qualquer efeito como
(novo) pedido de vistoria para recepção da obra.

Ora, não há dúvida que o tinha de fazer por imperativo do n.o 2
do artigo 660.o CPC e do princípio do dispostitivo das partes em
processo civil, tanto quanto a A. submeteu expressamente tal questão
ao conhecimento do Tribunal — cfr. artigos 25.o, 80.o e 85o, alínea b)
da p. i. — e esta questão não está prejudicada pela solução dada
à questão da mora face ao requerimento de 7.11.95.

Pelo contrário, a resolução dela, isto é, a decisão sobre a existência,
ou não, de recepção definitiva da obra, em termos, e a partir de
que momento, é que é determinante para julgar se e quando o devedor
se constituiu em mora, razão por que a nulidade da sentença, por
omissão de pronúncia sobre aquela primeira questão, prejudica toda
a decisão agravada.
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Nestes termos se decide CONCEDER PROVIMENTO AO RE-
CURSO E DECLARAR NULA A DECISÃO RECORRIDA.

SEM CUSTAS, por isenção legal do agravado.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rui Manuel Pinheiro Morei-
ra — Adelino Lopes — Manuel Ferreira Neto.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Especificação e questionário. Resposta aos quesitos no âmbito
do Código Administrativo. Legitimidade procedimental e
contenciosa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O TAC nas acções interpostas no âmbito do Código Ad-
ministrativo não tem que responder de forma autónoma
aos quesitos, podendo fazê-lo na própria sentença.

2 — Tem legitimidade para recorrer (distinta da legitimidade
procedimental prevista no art. 53o do CPA) todo aquele
que tendo interesse na anulação de um acto, com ve-
rosimilhança, de acordo com os termos peticionados,
invoque a titularidade no seu património jurídico de
um direito subjectivo onde um interesse legalmente pro-
tegido susceptível de ser lesado com a prática do acto,
retirando da anulação pretendida uma qualquer utili-
dade ou vantagem digna de tutela jurisdicional.

Recurso n.o 46.761, em que é recorrente a Câmara Municipal da
Figueira da Foz e recorrida Brígida Pereira Charana e de que foi
Relator o Ex.mo Cons.o Dr. Marques Borges.

Acordam em conferencia na Secção do Contencioso Administrativo
do S.T.A.:

I — A Câmara Municipal da Figueira da Foz recorreu jurisdicio-
nalmente da sentença do T.A.C. de Coimbra de 17.2.2000 pela qual
foi julgado procedente o recurso interposto por Brígida Pereira Cha-
rana, contra o despacho da Vereadora daquela Câmara, que ordenou
a demolição de um muro construído pela Brígida, sob pena do mesmo
ser demolido pelos Serviços Camarários a expensas da citada Brígida.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
a) A matéria de facto considerada no ponto 4. da Douta Sentença

recorrida contraria a prova documental existente nos autos, aceite
e reconhecida pela recorrente, nomeadamente a sentença proferida
no Tribunal da Figueira da Foz e a escritura de compra e venda
de 06.08.93 com as respectivas plantas de cadastro e deliberações
camarárias que lhe serviram de suporte.

b) Pelo contrário, da prova testemunhal e dos documentos juntos,
nomeadamente das referidas plantas de cadastro, juntas a fls. 21 e
23 do processo administrativo, só poderá concluir-se que no terreno
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onde foi edificado o muro foi e continua a ser presentemente pertença
do domínio público.

c) Por outro lado, a ora recorrida não tinha e não tem legitimidade
procedimental, nos termos do arto 53o do CPA, para desencadear
o presente recurso, no qual requer ao tribunal que declare nulo o
despacho que ordenou a demolição do muro.

d) Aliás, o muro em questão significa para os termos e efeitos
do arto 1o do DL no 445/91 uma verdadeira obra de construção civil,
que obviamente não é enquadrável nas isenções do arto 3o, no 1 al. a),
pelo que carece de prévio licenciamento.

e) Por tal motivo, quando não licenciada previamente está sujeita
a demolição nos termos do arto 165o do R.G.E.U.

f) Assim sendo, deverá esse Venerado Tribunal proferir Acórdão
que revogue a Douta Sentença recorrida . . .

II — A recorrida não contra-alegou.
III — O M.P. no seu parecer considerou ser a decisão recorrida

nula, nos termos do no 1 alínea b) do arto 668o do C.P. Civil, tendo
em consideração ter sido elaborada especificação e questionário e
não terem sido lavradas respostas aos quesitos. Em alternativa, a con-
siderar-se inexistir tal nulidade, seria de conceder provimento ao re-
curso, revogando-se a sentença, uma vez que a mesma teria assentado
em factos que não foram dados como provados, o que consubstancia
erro nos pressupostos.

IV — Remetido o processo ao tribunal ”a quo” para se pronunciar
sobre a nulidade suscitada, foi remetida a este tribunal a prova tes-
temunhal produzida (fls. 187 a 210), tendo o Mmo. Juiz do tribunal
”a quo” sustentado não se verificar a invocada nulidade (fls. 211 verso
e 212 dos autos).

V — Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar.
A) A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de

facto:
1o)

Por despacho da Vereadora em exercício de funções no Sector
de urbanismo, Maria Virgínia Gonçalves Pinto, proferido no uso de
competência subdelegada, datado de 1 de Outubro de 1996, foi or-
denada a demolição do muro de vedação, sito em frente da habitação
sito no Largo de Mateus no 4 e 6, em Buarcos, Figueira da Foz,
nos termos constantes do ofício de fls. 3 dos autos, o qual aqui se
dá como integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

2o)

O muro referido no no 1o foi construído sem licença municipal.

3o)

A recorrente reside desde há cerca de 50 anos na casa de habitação,
referida no ponto 1o, da qual os seus filhos são donos e legítimos
possuidores.

4o)

O muro referido no no 1o foi reconstruído no terreno/logradouro
da casa referidos nos nos 1o e 3o, adquirido à C.M. da Figueira da
Foz, após a decisão de 16 de Janeiro de 1987 (confirmada pelo acórdão
do Tribunal da Relação de Coimbra de 17/2/1988), pela recorrente.
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5o)

No local onde foi reconstruído o muro referido no no 1o existiam
vestígios ou resíduos de um murete antigo e idêntico ao mandado
demolir.

6o)

O muro referido no no 1o tem 2,60 m de comprimento, por 0,64 m
de altura e mais 0,30 m de comprimento por 0,97 m de altura.

B) Da fundamentação de facto e de direito
São seguintes as questões que há a resolver, a não ser que a solução

dada a alguma delas prejudique a resposta das subsequentes:
1a) Apurar se o tribunal ”a quo” tinha, ou não, que responder,

directamente, aos quesitos formulados;
2a) Apurar se a recorrida Brígida Pereira Charana tinha legitimidade

para interpor o recurso contencioso;
3o) Se o apuramento da matéria de facto feita pelo tribunal recorrido

não está de acordo com a prova produzida;
4a) Se a construção do muro, nas condições em que foi efectuada,

constitui, ou não, obra de construção enquadrável nas isenções do
arto 3o no 1 alínea a) do D.L. 445/91, e como tal, não tendo sido
licenciada, está sujeita a demolição nos termos do arto 165o do
R.G.E.U.

Vejamos, então:
1a questão
Da obrigatoriedade da resposta aos quesitos formulados
O M.P. junto do S.T.A. considerou que tendo sido elaborada es-

pecificação e questionário, não tendo sido dada resposta aos quesitos
formulados, verificar-se-ia a nulidade prevista no arto 668o alínea b)
do CPC (a sentença não especificaria os fundamentos de facto que
justificariam a decisão adoptada).

O tribunal ”a quo” no despacho de sustentação (fls. 211 verso)
considerou que, dada a existência do arto 848o do C. Administrativo,
ao caso não seria aplicável o arto 653o do CPC (julgamento da matéria
de facto). E, de facto, assim é. Dispondo o arto 847.o no 1 do C.
Administrativo que a produção de prova só é regulada pelo CPC,
em tudo o que não for contrário ao preceituado no Código Admi-
nistrativo, verifica-se que no âmbito deste diploma as testemunhas
são inquiridas pelo juiz e os depoimentos, gravados, acabaram por
ser transcritos para os autos (fls. 187 a 210).

O tribunal não tem, por a lei não o impor, porém, que dar resposta
aos quesitos, uma vez que os depoimentos são sempre reduzidos a
escrito e a lei só prevê que logo após a produção de prova haja
vista do processo aos advogados e M.P., seguindo-se a sentença. Isso
não significa, porém, que o tribunal não tenha que responder aos
quesitos formulados, na própria sentença, uma vez que, como se acen-
tuou no Acórdão deste STA de 8.10.1996, proferido no Recurso 32 574,
a lei exige que todos os quesitos tenham resposta, positiva ou negativa,
restritiva ou explicativa.

Ora, a sentença recorrida, face ao questionário que oportunamente
foi levantado (fls. 68 dos autos), acabou por responder aos quesitos
formulados na sentença e fundamentou, igualmente, a resposta dada
aos referidos quesitos (confronte fls. 134 dos autos).

Improcede, pois, a questão da nulidade suscitada pelo M.P. junto
deste tribunal.
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2a questão
Da legitimidade da recorrida Brígida Pereira Charana
Sustentou a recorrente na sua alegação final no tribunal recorrido

(fls. 125) que, não sendo a recorrente legítima proprietária da casa
de habitação e respectivo logradouro, seria parte ilegítima para arguir
qualquer vício do acto administrativo que ordenou a demolição do
murete, efectuado sem licença.

A decisão recorrida apreciou a questão da legitimidade e concluiu
que, vivendo a recorrente na casa onde o murete foi construído, tendo
sido ela a reconstruí-lo, e sendo ela a destinatária das sanções de-
correntes da demolição do muro, teria, consequentemente, legitimi-
dade para o recurso.

Neste recurso jurisdicional a Câmara Municipal da Figueira da
Foz continua a sustentar a ilegitimidade da recorrida Brígida, in-
vocando o no1 do arto 53o do C.P.A. e considera que o que está
em causa é a legitimidade procedimental, isto é, para intervir ou
iniciar um procedimento, que assenta exclusivamente na titularidade
de um interesse subjectivo ou interesse legalmente protegido, pelo
que, só podendo requerer o licenciamento do muro os proprietários
da casa e respectivo logradouro, nos termos dos arts. 15o do D.L.
445/91 e 2o da Portaria 115-B/94 de 15 de Dezembro, se verificaria
ilegitimidade da recorrida Brígida.

A Câmara Municipal da Figueira da Foz não tem, neste âmbito,
todavia e manifestamente, razão.

Não se confundem a legitimidade procedimental prevista no arto

53 do C.P.A. com a legitimidade para recorrer, prevista, entre outros,
no arto 160o do C.P.A. E a legitimidade para recorrer, como é sa-
lientado na decisão recorrida, reside em todos aqueles que sejam
lesados directa, pessoal e ilegitimamente (na sua perspectiva), pelo
acto impugnado. Ou, se se quiser, de acordo com a jurisprudência
deste S.T.A. em Acórdão do Pleno (Acórdão de 30.4.1997, recurso
30 6239), a legitimidade é aferida pelo interesse na anulação do acto
todo aquele que, com verosimilhança, aferida pelos termos peticio-
nados, invoque a titularidade no seu património jurídico de um direito
subjectivo ou de um interesse legalmente protegido susceptível de
ser lesado com a prática do acto, retirando a anulação pretendida
uma qualquer utilidade ou vantagem digna de tutela jurisdicional.

Perante o conceito de legitimidade activa enunciado, é manifesto
que a recorrida Brígida, que veio perante o tribunal referir na petição
inicial que a Câmara Municipal da Figueira da Foz ordenara a de-
molição de um muro construído por ela, ainda que posteriormente
se tenha verificado não ser a casa onde o muro fora implantado de
sua propriedade, tem interesse na anulação do acto recorrido, tanto
mais que, como se salientou na decisão recorrida, ficou demonstrado
que a recorrente vive na casa em causa e tem aí o seu centro de
vida social e é destinatária da contra-ordenação que lhe aplicou uma
sanção por construção ilegal do muro.

Improcede, pois e em conformidade, a questão relativa à ilegi-
timidade activa da recorrida Brígida.

3a questão
Se o apuramento da matéria de facto não está de acordo com

a prova produzida
Segundo a recorrente, o tribunal ”a quo”, ao decidir no ponto

4. da matéria de facto apurada, que o muro da vedação sito em
frente da habitação da recorrida, fora reconstruído no terreno/lo-
gradouro da casa em que esta residia havia sido adquirida à Câmara
Municipal da Figueira da Foz, após a decisão judicial de 16.1.1987,
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depois confirmada pelo Tribunal da Relação de Coimbra de 17.2.1988,
julgara erradamente como provado esse ponto da matéria de facto,
correspondente ao quesito 3o formulado pelo tribunal (fls. 68).

Vejamos se assim é.
No quesito 3o o tribunal havia formulado a questão, (em alternativa

ao 2o quesito), relativa a saber se o muro em causa fora construído
em terreno do domínio público municipal, ou, antes, se o muro havia
sido construído em terreno adquirido à Câmara Municipal da Figueira
da Foz, após a decisão judicial de 16.1.1987, depois confirmada pelo
acórdão da Relação de Coimbra de 17.2.1988.

O tribunal, na sentença, considerou que, de facto, o muro havia
sido construído (reconstruído), no terreno que havia sido adquirido
à Câmara após a decisão judicial aí referida. Mas, julgou, salvo o
devido respeito, mal. Efectivamente, se não sofre dúvida, em função
da matéria de facto e dos depoimentos das testemunhas e até das
fotografias juntas aos autos, que o muro em causa foi reconstruído
no mesmo sítio onde existia anterior muro, a decisão judicial de
16.1.1987, depois confirmada pela Relação diz, inequivocamente, que
a área abrangida pelo muro de vedação que havia sido construído
constituía domínio público municipal.

E que os A.A. daquela acção não ficaram satisfeitos com aquela
decisão, é demonstrado no recurso interposto para o Tribunal da
Relação onde pretenderam que a área lhes havia sido reconhecida
com o logradouro a poente da casa definida pela distância entre a
quina sul-poente da casa e o ponto que dista 1,8 m da quina nor-
te-poente, deveria ser alterada (vide fls. 28 dos autos).

Acresce, como resulta da análise do processo instrutor (vide fls. 9),
que a recorrida quando celebrou o contrato de aquisição de 14,586 m2
à Câmara, fê-lo, segundo as suas próprias palavras, para “comprar
à Câmara Municipal da Figueira da Foz aquilo que já era seu”. E,
sintomaticamente, quando a recorrida veio perante a Câmara Mu-
nicipal alegar a existência de uma escritura pública outorgada em
Agosto de 1995 através da qual teria adquirido os referidos 14,588 m2
de terreno, ao juntar com ela a ”planta de localização da parcela
de terreno vendida, rubricada por todos os outorgantes”, junta à
escritura.

Do processo instrutor, porém, resulta que a ”planta de localização
da parcela de terreno vendida” só pode ser descrita de fls. 18 a fls.
22 daquele instrutor, o que ligado à própria declaração da recorrida,
que se limitou a comprar através da escritura, aquilo que era seu,
que a aquisição dos referidos 14,586 m2 em nada alterou a área de
logradouro que o tribunal lhe havia reconhecido. De facto, naquelas
plantas, (fls. 18 e 22 do instrutor), é bem claro que não está em
causa a venda da área correspondente ao logradouro sobre o qual
existia o muro de vedação. Sendo inequívoco, pelas fotografias e pelos
depoimentos das testemunhas, como o tribunal, aliás, concluiu, que
o muro foi ”reconstruído” no mesmo local onde existira anteriormente,
a decisão recorrida, em face dos elementos existentes nos autos, não
podia concluir que, através da escritura de compra e venda realizada
em 6.8.1993, a recorrida tivesse adquirido terreno onde se inseria,
agora, o muro reconstruído. Aliás, a recorrida, como resulta do pro-
cesso instrutor, nem reivindicava a titularidade do terreno onde cons-
truíra o muro, pois apenas pretendia inicialmente, pelos contactos
tidos com o advogado da Câmara, que esta acedesse à construção
que pretendia fazer do muro, por uma questão da entrada da sua
casa ficar, segundo disse, ”alinhada”.
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Desta forma, a sentença recorrida não podia concluir, como o fez,
em função dos elementos de prova trazidos aos autos, que o muro,
reconstruído, no mesmo local do anterior e perante a decisão judicial
de 1987 e a área de terreno que foi vendida à recorrida, havia sido
edificado em zona de sua propriedade e que o mesmo não pertencia
ao domínio público municipal. Consequentemente, a Câmara Mu-
nicipal da Figueira da Foz, ao indeferir, por despacho de 96.10.01
da sua Vereadora em exercício de funções no Sector do Urbanismo,
o requerimento em que a recorrida solicitava a revogação do despacho
que ordenara a demolição do muro, com o fundamento de que o
espaço murado sem licença de construção pertencia ao domínio pú-
blico, não sofre da nulidade que lhe vem apontada, uma vez que
o recorrente não logrou demonstrar que o espaço onde aquele muro
fora implantado deixara de pertencer ao domínio público, como havia
sido reconhecido pela decisão judicial de 1987. E, tendo-se concluído,
pela forma exposta, que a recorrida não demonstrara que o muro
fora construído/reconstruído, em área não pertencente ao domínio
municipal, fica prejudicada (arto 668o no 2 do CPC) a questão re-
lativamente à necessidade/desnecessidade da obra ser sujeita, ou não,
a licenciamento municipal, uma vez que tal licenciamento apenas res-
peitada a obras realizadas pelos particulares relativamente a bens
do domínio privado (vide arto 14o no 1 do D.L. 250/94 de 15 de
Outubro).

Decisão:
Termos em que acordam nestas Secção, em conformidade, em dar

provimento ao recurso interposto e em revogar a decisão recorrida,
negando provimento ao recurso contencioso.

Custas pela recorrida em 1a instância, fixando-se a taxa de justiça
em 30.000$00 e a procuradoria em 20.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Joaquim Marques Borges — João
Manuel Belchior — Adelino Lopes.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Deficiente das Forças Armadas. Serviço activo que dispense
plena validez. Situação de reforma extraordinária. Direito
de opção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo o recorrente contencioso sido qualificado como
DFA, por despacho do CEMA de 12.11.85, e tendo
ele passado à reforma extraordinária em 31.07.78, tendo
sido declarado incapaz para todo o serviço militar sem
que lhe tenha sido concedido o direito de opção entre
o serviço activo que dispense plena validez ou a passagem
à situação de reforma extraordinária, assiste-lhe o direito
de optar pelo serviço activo no regime que dispense plena
validez, por força do disposto na al. a) do no 6 da
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Portaria no 162/76, de 24 de Março, independentemente
de estar ou não abrangido pela al. a) do no 7 da mesma
Portaria, declarada incondicional pelo Ac. do T.Cons-
titucional no 563/96.

II — Nos termos da parte final do referido preceito, não é
aplicável ao recorrente o art. 7o do DL no 43/76, de
20 de Janeiro, no que respeita aos pressupostos do exer-
cício daquele direito de opção.

Recurso no. 46.780. Recorrente: Almirante Chefe do Estado Maior
da Armada; Recorrido: Mário dos Reis Sereno; Relator: Exmo.
Conselheiro Pais Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
I. O Almirante Chefe do Estado Maior da Armada recorre ju-

risdicionalmente para este Supremo Tribunal Administrativo do acór-
dão do Tribunal Central Administrativo, de 04.05.2000 (fls. 96 e segs),
que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto por Má-
rio dos Reis Sereno, Sargento-Mor graduado da Marinha, Deficiente
das Forças Armadas na situação de reforma extraordinária, anulando
o seu despacho de 06.03.98, que indeferira requerimento do ora re-
corrido a solicitar o seu ingresso no activo no regime que dispensa
plena validez.

Na sua alegação, formula o recorrente as seguintes conclusões:
1. O Recorrente foi considerado DFA em 12/11/85, ou seja, já

na vigência do Decreto-Lei no 43/76, e da Portaria 162/76, de 31/3;
2. O direito de opção pressupõe a qualificação do militar, por parte

da JSN como ”Apto para o serviço militar em regime que dispense
plena validez”, art. 7o no 1 do Decreto-Lei no 43/76;

3. Dado que na primeira sessão da Junta foi considerado ”Apto
para o desempenho de cargos que dispensem plena validez”, foi-lhe
concedido o direito de opção, optando por sua iniciativa pela passagem
à reforma extraordinária em 8/11/77;

4. Em 1978 foi novamente presente à Junta de Saúde Naval, tendo
sido dado como ”Incapaz para todo o serviço”, pelo que não poderá
optar pelo serviço activo;

5. Assim, o direito de opção inerente a todos os DFA depende
de a JSN, a que o militar tem de ser presente, considerar o mesmo
”Apto para o serviço em regime que dispense plena validez”;

Termos em que requer seja concedido provimento ao presente re-
curso e anulado o Acórdão recorrido.

II. Contra-alegou o recorrente contencioso, ora recorrido, concluin-
do no essencial o seguinte:

- É reconhecido aos DFA, por aplicação do disposto na al. a) do
no 6 da Portaria no 162/76, de 24 de Março, o direito de opção,
qualquer que seja o grau de desvalorização, e o exercício desse direito
é feito em JSN;

- Não lhe é aplicável, consequentemente, o art. 7o do Decreto-Lei
no 43/76, de 20 de Janeiro, não tendo sido afastada a aplicação ao
ora recorrido da al. a) do no 6 da Portaria no 162/76, ou seja, o
direito de opção pelo serviço activo no regime que dispense plena
validez.
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- O Acórdão recorrido está em conformidade com o disposto na
al. a) do no 6 da citada Portaria, pelo que deve ser mantido na íntegra.

III. O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal pronunciou-se, no seu parecer final, pelo improvimento do re-
curso, referindo acompanhar a posição anteriormente expressa pelo
Ministério Público a fls. 92/93.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
(Fundamentação)
OS FACTOS
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
1 - Na sequência do serviço militar prestado no Ultramar entre

63 e 73, o Recorrente sofreu um acidente que, por despacho do Alm.
CEMA, de 27/5/76, foi considerado como ocorrido em campanha,
dele podendo resultar consequências futuras, incluindo incapacidade
para o serviço.

2 - O recorrente foi presente à JSN (Junta de Saúde Naval), em
23/12/75, tendo-lhe sido atribuído um grau de incapacidade de 38%
da TNI por surdez sono-traumática, considerando-o ”Apto para o
desempenho de cargos que dispensem plena validez”, decisão ho-
mologada em 2/5/77.

3 - Em 8/11/77 o recorrente requereu a sua passagem à reforma
extraordinária e em 10/11/77 foi proferido o seguinte despacho: ”pas-
sará à reforma extraordinária em Jan/78”.

4 - Presente do novo à JSN, em 27/1/78, foi-lhe mantido o grau
de incapacidade de 38% e considerado ”Incapaz para todo o serviço”,
decisão homologada em 9/2/78.

5 - O recorrente foi qualificado como Deficiente das Forças Ar-
madas (DFA) por despacho de 12/11/85 do Alm. CEMA, com efeitos
a 2/5/77.

6 - Em 13/4/8 o recorrente requer a sua graduação ao posto de
Sargento-Ajudante, o que foi deferido por despacho do Alm. CEMA
de 17/7/89.

7 - Em 28/3/95 requereu a sua graduação ao posto de Sargento-Mor,
o que foi deferido por despacho de 2/5/95, pelo Alm. CEMA.

8 - Em 2/9/96 o recorrente apresentou um requerimento dirigido
ao Alm. CEMA, pedindo o seu reingresso no serviço activo, no regime
de dispensa de plena validez, à luz do art. 20o do DL 43/76 de 20/1
e da al. a) do no 6 da Portaria 162/76.

9 - O Alm. CEMA, em 6/3/98, proferiu o seguinte despacho: ”In-
defiro. A declaração de inconstitucionalidade da norma da línea a)
do no 7 da Portaria 162/76 invocada apenas é aplicável aos militares
que passaram à situação de reforma extraordinária ou de pensionista
de invalidez anteriormente à data da entrada em vigor do DL 43/76.”
10 - Este despacho foi publicado na OP3/08/1ABR98.

O DIREITO
O acórdão impugnado anulou o despacho do Almirante CEMA,

de 06.03.98, que indeferiu requerimento do Sargento-Mor Fuzileiro
Graduado, DFA, na situação de reforma extraordinária, Mário dos
Reis Sereno, no qual este solicitava o seu ingresso no activo, no regime
que dispensa plena validez.

Fundamentou-se tal anulação na violação, pelo despacho recorrido,
designadamente, dos arts. 7o do DL no 43/76, de 20 de Janeiro, e
arts. 6o, a) e 7o, a) da Portaria no 162/76, de 24 de Março.

Discordando do decidido, alega o Almirante CEMA, no essencial,
que foi feita incorrecta aplicação dos citados normativos, uma vez
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que ao recorrente contencioso é aplicável o disposto no art. 7o do
DL no 43/76, que estabelece que o direito de opção, inerente a todos
os DFAs, depende de a Junta de Saúde Naval considerar o militar
”Apto para o serviço que dispense plena validez”.

Ora - acrescenta o agravante - ao recorrente contencioso foi con-
cedido o direito de opção, nos termos do citado art. 7o do DL no

43/76: primeiro, ao optar, após a 1a Junta, pela reforma extraordinária,
quando podia ter optado pelo serviço activo; depois, porque face
à decisão da 2a Junta, que o qualificou como ”Incapaz para todo
o serviço”, e ainda que não tivesse optado anteriormente, já não
lhe assistia qualquer direito de opção.

Não lhe assiste, porém, razão.
Pelo DL no 43/76, de 20 de Janeiro, diploma que veio concretizar

e alargar um vasto conjunto de direitos e regalias sociais e económicas
aos DFA ”o direito à opção entre o serviço activo que dispense plena
validez e as pensões de reforma extraordinária ou de invalidez será agora
possível para todos os DFA” (preâmbulo).

No seu art. 7o, dispõe:
1 - a) Quando a JS concluir sobre a diminuição permanente do

DFA, e após ter-lhe atribuído a correspondente percentagem de in-
capacidade, pronunciar-se-á sobre a sua capacidade geral de ganho
restante.

1) Se esta for julgada compatível com o desempenho de cargos
ou funções que dispensem plena validez, informá-lo-á de que poderá
optar pela continuação na situação do activo em regime que dispense
plena validez, ou pela passagem à situação de reforma extraordinária
ou de beneficiário de pensão de invalidez, devendo o DFA prestar
imediatamente a declaração relativa a essa opção.

(. . .)
3) - c) O exercício do direito de opção a que se refere a alínea a)

deste artigo é definitivo para os oficiais, sargentos e praças do QP . . .”
E no seu art. 20o, prescreve que ”Todos os direitos, regalias e deveres

dos DFA ficam definidos no presente decreto-lei, com expressa revogação do
Decreto-Lei no 210/73, de 9 de Maio, excepto os seus artigos 1o e 7o”.

Sucede, porém, que aquele art. 7o do DL no 43/76 não é aplicável ao recorrente
contencioso, ora recorrido, por força do disposto na al. a) do no 6 da Portaria
no 162/76, de 24 de Março (diploma que veio regulamentar as situações tran-
sitórias previstas naquele DL), que prescreve o seguinte:

”Aos requerentes que, após revisão do processo, vierem a ser considerados
DFA e cujas datas-início da deficiência sejam reclamadas com as campanhas
do ultramar posteriores a 1 de Janeiro de 1961, inclusive, o direito de opção
que lhes vier a ser reconhecido é o consignado nos artigos 1o e 7o do Decreto-Lei
no 210/73, de 9 de Maio, que transitoriamente se mantém em vigor, não lhes
sendo aplicável o disposto no artigo 7 o do Decerto-Lei no 43/76, de 20 de
Janeiro.”

O recorrente contencioso foi qualificado como DFA por despacho do Al-
mirante CEMA, de 12.11.85, com efeitos reportados a 02.05.77, e passou à
reforma extraordinária em 31.07.78, tendo sido declarado incapaz para todo
o serviço militar, sem nunca lhe ter sido concedido o respectivo direito de
opção.

Por essa razão, e em face do disposto na referida al. a) do no 6 da Portaria
no 162/76, de 24 de Março, assiste-lhe o direito de optar pelo serviço activo
no regime que dispense plena validez, independentemente de estar ou não
abrangido pela al. a) do no 7 da mesma Portaria, declarada incondicional pelo
Ac. do T.Constitucional no 563/96, DR 114, I Série-A, de 16.05.96.
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Ou seja, não lhe é aplicável o referido art. 7o do DL no 43/76, de 20 de
Janeiro, no que se refere ao direito de opção, que não depende de parecer
da JSN.

Por outro lado, tendo sido qualificado como DFA por despacho do Almirante
CEMA, de 12.11.85, ainda que com efeitos reportados a 02.05.77, é evidente
que só a partir daquele data(12NOV85) poderia exercer o direito de opção
pelo serviço activo no regime que dispense plena validez ou pela passagem
à situação de reforma extraordinária.

E não colhe o argumento de que, por a JSN ter julgado o recorrido incapaz
para todo o serviço, deixou de existir a condição essencial para o exercício
do direito de opção: ser considerado ”apto para o desempenho de cargos que
dispensem plena validez”.

É que - como sustenta o ora recorrido - aos DFA, por aplicação do disposto
na aludida al. a) do no 6 da Portaria no 162/76, de 24 de Março, é reconhecido
o direito de opção qualquer que seja o grau de desvalorização, e o exercício
desse direito feito perante JSN.

Bem andou, por conseguinte, o acórdão impugnado ao decidir que o despacho
contenciosamente recorrido, que indeferiu requerimento do ora recorrido a
solicitar o seu ingresso no activo no regime que dispense plena validez, violou
os preceitos legais citados, designadamente, o art. 7o do DL no 43/76, de 20
de Janeiro, e o no 6, al. a) da Portaria no 162/76, de 24 de Março.

A decisão sob recurso não incorreu pois em violação das citadas disposições
legais, improcedendo, por conseguinte, a alegação do recorrente.

(Decisão)
Com os fundamentos expostos, acordam em negar provimento ao recurso

jurisdicional, confirmando a decisão impugnada.
Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Luís Pais Borges — Macedo de Almeida —
Alves Barata.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Acto tácito. Dever legal de decidir. Despacho conjunto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — No caso de competência dispositiva conjunta de dois ór-
gãos diferentes da Administração, o indeferimento por
uma delas do pedido que lhe fora feita, inviabilizando,
desde logo, a pretensão que os requerentes pretendiam
ver satisfeita pelo despacho conjunto, impede que sobre
o outro órgão recaia o dever de decidir idêntico pedido
que ao mesmo haja sido dirigido.

II — Nesta hipótese, apesar deste segundo órgão não ter to-
mado uma posição expressa, não se pode presumir o
indeferimento tácito do pedido que lhe fora feito, por
falta do dever legal de decidir.

III — O recurso interposto deste indeferimento carece de ob-
jecto, pelo que tem de ser rejeitado.
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Recurso n.o 46 871 em que são recorrentes António Rodrigues O’Neill
e outros e recorrido Ministro do Ambiente e do Ordenamento
do Território. Relator: Exmo. Cons. Dr.Pires Esteves.

Acordam na 1a Secção (2.a Subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

António Rodrigues O’Neill, António Domingos do O. Viegas, Mário
Jorge Moniz Botelho e Rui Paulo Sousa Costa, com residência es-
colhida na Rua Vasco da Gama, no 34, 2780-482 Caxias, interpuseram
o presente recurso contencioso de anulação do indeferimento tácito
do seu requerimento de 29/9/98, imputado ao Sr. Ministro do Am-
biente e do Ordenamento do Território.

Na sua resposta a entidade recorrida, além do mais, veio defender
a rejeição do recurso por extemporaneidade na interposição do
mesmo.

Ouvidos os recorrentes sobre tal questão, vieram estes alegar que
assacando ilegalidades ao acto geradoras da sua nulidade, o recurso
podia ser intentado a todo o tempo.

O Exmo. Procurador-Geral Adjunto foi ouvido, também, sobre tal
questão, vindo dizer que o conhecimento da mesma se prendia com
o conhecimento do mérito do recurso, pelo que não se poderia agora
conhecer da mesma. Todavia, o recurso devia ser rejeitado, por ca-
rência de objecto, pois que houve qualquer indeferimento tácito, por
a entidade recorrida não ter o dever legal de decidir.

Ouvidos os recorrentes sobre esta questão, vieram os mesmos de-
fender que a mesma não se verificava.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Começamos por conhecer desta última questão.
Resultam dos autos, e com interesse, os seguintes factos:
1 — Os recorrentes desejam licenciar um parque naturista parti-

cular, num terreno com 8 ha., integrado numa propriedade de 30
ha., situada em Meia Légua, freguesia de Melides, concelho de
Grândola;

2 — A área em causa está classificada, no PDM de Grândola e
PROTALI, como área florestal de produção, inserindo-se, ainda, na
“Faixa Litoral” e na Reserva Ecológica Nacional;

3 — O pedido de informação prévia de localização do empreen-
dimento mereceu parecer desfavorável da CCR Alentejo, em
11/8/1997, por não se enquadrar nos instrumentos de planeamento
em vigor - PDM de Grândola e PROTALI - e tendo, ainda, con-
siderado tal entidade que, para efeitos de enquadramento jurídico,
os parques de campismo naturistas podem ser considerados empreen-
dimentos turísticos, sendo-lhes aplicáveis as regras dos parques de
campismo públicos;

4 — Em 21/8/1997, os recorrentes reclamaram daquele parecer des-
favorável, tendo a CCR Alentejo emitido, em 6/11/1997, novo parecer
confirmando a inviabilidade do mesmo empreendimento e informando
os recorrentes que podiam requerer aos Ministros do Equipamento
e da Economia a aprovação da localização, pelo reconhecimento do
interesse público do empreendimento, nos termos do art. 56o do De-
creto Regulamentar no 26/93 (PROTALI);

5 — Os recorrentes dirigiram, em 29/9/1998, ao Sr. Ministro do
Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território e
ao Sr. Ministro da Economia o requerimento de fls. 7 a 12, aqui
dado por reproduzido, e entrado no Gabinete do Sr. Secretário de
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Estado da Administração do Território, solicitando, além do mais,
que “se dignem reconhecer por despacho esse interesse público. . .”;

6 — Este requerimento não mereceu por parte do Sr. Ministro do
Ambiente e do Território qualquer despacho expresso;

7 — Em 30/6/1999, os recorrentes fizeram dar entrada no Ministério
da Economia um segundo exemplar do requerimento referido em 5;

8 — Em 11/10/1999, sobre o requerimento acabado de referir foi
prestada a informação no DSPOT-DOPF-1999/117 (fls. 15 e 16, aqui
dadas por reproduzidas) e de que se destaca: “. . . Do ponto de vista
turístico, julga-se que o empreendimento pretendido, que pressupõe
uma ocupação do solo com edificações e infra-estruturas em tudo
semelhantes a um parque de campismo corrente, independentemente
de ser público ou privado, não releva, só pelo facto de se destinar
à prática do naturismo, um interesse público óbvio, susceptível de
poder ser considerado uma excepção às regras de ocupação do solo
em vigor, sem prejuízo do interesse que a prática do naturismo cons-
titui, consagrada aliás na lei que a legalizou em 1994, e do interesse
turístico que poderá revestir pela oferta de novos produtos, ainda
incipientes no nosso país e que registam uma procura crescente, quer
no mercado interno quer externo. . .”;

9 — Em 6/11/99, o Sr. Ministro da Economia proferiu o seguinte
despacho: “Nos termos e pelos fundamentos da presente informação,
indefiro o pedido”.

Apurados estes factos, vejamos se procede a questão suscitada.
Nos termos do art. 56o no 1 do Decreto Regulamentar no 26/93

(PROTALI) “os empreendimentos, obras ou acções referidos no no 1
do artigo anterior, bem como os de natureza turística, não totalmente
conformes com o regime de ocupação, uso e transformação do solo
estabelecido no presente Plano, podem, fundamentada e excepcio-
nalmente, ser admitidos quando, servindo a prossecução dos objectivos
do PROTALI, for reconhecido o interesse público dos mesmos, por
despacho conjunto dos Ministros do Planeamento e da Administração
do Território e da tutela”.

Face a este dispositivo legal, estamos perante um caso de com-
petência dispositiva conjunta de dois órgãos da Administração.

Na verdade, o reconhecimento do referido interesse público per-
tence simultaneamente aos Ministros da Economia e do Ambiente
e do Planeamento do Território, tendo de ser exercida por ambos
num único acto.

Mas, no caso dos autos, o Sr. Ministro da Economia já tinha in-
deferido o pedido dos recorrentes. Perante tal facto, cabe perguntar
se impenderia sobre o outro órgão — o Ministro do Ambiente e do
Ordenamento — o dever legal de decidir.

É que se se concluir pela negativa, falta um pressuposto para a
formação do indeferimento tácito do requerido pelos recorrentes.

Este Supremo Tribunal já teve oportunidade de se pronunciar sobre
tal assunto. Assim, no seu acórdão de 27/1/1998, foi decidido que
“se determinada matéria cai na competência dispositiva conjunta de
duas autoridades, o indeferimento por uma delas de pedido que na
mesma caia, inviabilizando desde logo tal pedido, impede que sobre
a outra autoridade recaia o dever legal de decidir idêntico pedido ao
mesmo dirigido” (rec. no40.992).

Esta posição ainda é de sufragar.
Na verdade, sendo o despacho conjunto, também apelidado por

alguns como acto união, formado por duas decisões distintas, sendo
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a do primeiro órgão de sentido negativo, já nunca poderá haver des-
pacho conjunto positivo, pelo que não se justifica a decisão do outro
órgão.

Em tal situação não existe o dever legal de decidir por parte do
segundo órgão.

E não existindo o dever legal de decidir, não se formou o inde-
ferimento tácito que os recorrentes impugnam.

Não tendo o presente recurso objecto, procede a questão suscitada
pelo Exmo. Procurador-Geral Adjunto.

Em concordância com tudo o exposto, por ilegalidade na sua in-
terposição, rejeita-se o presente recurso (art. 57o §4o do Regulamento
do Supremo Tribunal Administrativo).

Taxa de justiça e procuradoria pelos recorrentes, fixando-se para
cada um, respectivamente, em 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Américo Pires Esteves (rela-
tor) — Pedro Manuel de Pinho Gouveia e Melo — Manuel Ferreira Neto
(voto a decisão pelo facto de o acto aqui ser complexo e viver por
isso da conjugação da vontade dos órgãos competentes).

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Nulidade de sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

Não enferma das nulidades previstas nas als. b), c) e d) do
no1 do art. 668 do CPC o Acórdão que não conhece de
determinado vício por considerar a questão decidida com
trânsito em julgado, descrevendo as ocorrências processuais
e os princípios legais pertinentes e a doutrina que deles retira.

Recurso n.o 46.964 em que são recorrente a Câmara Municipal de
Trancoso e recorrido Afonso Manuel Pires Quiaios. Relator, o Ex-
mo. Cons. Dr. Vítor Gomes.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo ( 1a Subsecção)
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O recorrente Afonso Manuel Pires Quiaios arguiu nulidades
e pede a reforma do acórdão de fls. 212 e segs. que negou provimento
ao recurso que interpôs de acto da Câmara Municipal de Trancoso.

Depois de argumentar no sentido de que a deliberação conten-
ciosamente impugnada enferma de nulidade por falta de quórum,
conclui que (transcrevemos):

“7 - Estamos assim, salvo o devido respeito, perante erros ma-
nifestos, verificando-se as causas de nulidade constantes das alíneas b),
c) e d) do no 1 do art. 688o do CPC., pois que o juiz não fundamentou,
de facto e de direito, a decisão, verificando-se erro de cálculo e fun-
damentos da pluralidade absoluta na deliberação: Em 6 elementos
da Câmara Municipal presentes 2 não poderiam constituir maioria,
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pois que metade e mais um são 4. Aliás, não poderia haver voto
de qualidade, em face da abstenção do presidente; Também os fun-
damentos estão em oposição com a decisão, por os documentos au-
tênticos estarem em oposição - al. c) do citado no 1 do art. 668o

do CPC - e, finalmente, para além da recusa de julgar a questão
da “nulidade absoluta”, o juiz não se pronunciou sobre questão que
devesse apreciar.

8 - Verifica-se manifesto lapso na determinação da norma aplicável
e na qualificação jurídica dos factos - al. a) do no 1 do art. 669o

do CPC.
9 - Os documentos referidos, só por si, implicam necessariamente,

decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso, manifesto, não
tomou em consideração, designadamente, o cálculo matemático da
“pluralidade absoluta” e a apreciação e decisão sobre questão que
devia apreciar - “nulidade absoluta”.

A parte contrária pronuncia-se pela improcedência da reclamação
e pelo seu carácter dilatório.

2. Apesar de perspectivar as alegadas deficiências do acórdão sob
a forma de três espécies de nulidade (als. b), c) e d) do no 1 do
art. 668o do CPC) e ainda de causa de reforma da decisão (al. a)
do no 2 do art. 669o do CPC), toda a argumentação do recorrente
gira à roda da mesma questão: diversamente do que o acórdão decidiu,
o STA deveria conhecer do vício de nulidade da deliberação con-
tenciosamente impugnada, por falta de quórum, e julgá-lo procedente.

A matéria da nulidade da deliberação contenciosamente impugnada
por violação do no 1 do art. 80o do DL 100/84, de 29 de Março,
é versada no ponto 4. do acórdão.

A falta de razão do reclamante, em qualquer dos aspectos, torna-se
evidente pela transcrição da parte essencial do acórdão nesta matéria
Disse-se aí o seguinte, depois de narrar as vicissitudes do processo
relativamente a uma anterior sentença e correspondente recurso:

“Ora, na parte em que repete a apreciação do vício de violação
do art. 80o do DL 400/84, a sentença recorrida violou o caso julgado,
porque nessa parte a sentença de fls. 100 e segs. mantivera-se intocada.
Efectivamente, o ora recorrente não interpôs recurso (principal ou
subordinado, como podia ter feito) e sobre essa parte não recaiu
a revogação operada pelo acórdão de fls. 144 e segs.

Assim, nos termos do art. 671o/1 do CPC, na parte em que julgou,
sem oportuna oposição de ninguém, que a deliberação impugnada
não enfermava do alegado vício de violação de lei (falta de quórum)
a sentença anterior transitou em julgado, pelo que, na parte em que
a reproduz, a sentença recorrida tem de considerar-se ineficaz, não
podendo abrir novo prazo de suscitação da questão perante o tribunal
superior.

A situação é similar à prevista no art. 675o do CPC. Dispõe este
preceito que, havendo casos julgados contraditórios sobre a mesma
pretensão ou, no mesmo processo, duas decisões sobre a mesma con-
creta questão da relação processual, cumprir-se-á a que passou em
julgado em primeiro lugar. É certo que a decisão agora proferida
não transitou em julgado e tem o mesmo sentido e conteúdo que
a decisão anterior, pelo que a anomalia não cabe directamente na
previsão do preceito. Mas a solução não pode deixar de ser a mesma,
por aplicação analógica. Se a decisão de sentido contrário não pro-
duziria efeitos, não pode o facto de ter sido proferida uma nova
decisão com o mesmo sentido de decisão transitada em julgado abrir
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a possibilidade de recurso com a finalidade de alterar o sentido da
segunda sentença e, portanto, obter uma decisão condenada a não
produzir efeitos.

Consequentemente, não se tomará conhecimento da questão da
nulidade da deliberação recorrida suscitada nas conclusões II a XIII
das conclusões da alegação do recorrente.”

O tribunal não se ocupou materialmente da questão da nulidade
da deliberação por falta de quórum por uma razão que claramente
enunciou, descrevendo as ocorrências processuais e citando os pre-
ceitos legais pertinentes e a doutrina que deles retira: essa questão
estava decidida no processo, no sentido da improcedência do vício,
com trânsito em julgado. Que a nulidade dos actos administrativos
seja de conhecimento oficioso e que bastasse uma elementar operação
aritmética face às presenças na reunião e ao sentido dos votos que
os documentos juntos comprovem, tudo é argumentação vã perante
a força preclusiva do caso julgado formado sobre a decisão de im-
procedência do vício.

Portanto, o tribunal não omitiu pronúncia, não deixou de especificar
os fundamentos de facto e direito da decisão, não entrou em con-
tradição entre os fundamentos e a decisão nem incorreu em manifesto
lapso sobre o direito aplicável, pelo que improcede a arguição de
nulidade e o pedido de reforma do acórdão (art. 668o/1/b), c) e d)
e art. 669o/2/a) CPC).

3. Não há indícios suficientes de que o requerimento de fls. 229
tenha o carácter dilatório que a recorrida lhe atribui.

Conjugando-o, na sua forma e no seu conteúdo, com as suas peças
anteriores, é mais ajustado concluir que, embora objectivamente sem
razão para isso, o reclamante não captou inteiramente a ratio da
decisão.

4. Decisão
Pelo exposto, não se verificando as hipóteses das als. b, c) e d)

do no 1 do art. 668o, nem a da al. a) do no 1 do art. 669o do CPC:
a) desatende-se a arguição de nulidades e indefere-se o pedido

de reforma do acórdão.
b) condena-se o recorrente em dez mil escudos de taxa de justiça.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Vítor Gomes (relator) — Luís
Pais Borges — Alves Barata.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Concessão de serviço de recolha de resíduos sólidos. Exclusão
de proposta. Erro de escrita. Inutilidade superveniente da
lide.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O reconhecimento da invalidade de um acto adminis-
trativo e a sua consequente destruição não devem cessar
pelo facto de terem sido praticados actos de execução,
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total ou parcial, de um acto pretensamente inválido, afas-
tando-se, assim, a declaração de inutilidade superveniente
da lide.

II — O erro de escrita, tal como resulta do art. 249o do C.Civil,
não dá lugar à anulabilidade da declaração, mas tão-só
só à rectificação desta, posto que, sendo aquele ostensivo,
o erro e o modo de o corrigir revelam-se no próprio con-
texto da declaração, ou pelas circunstâncias desta, de
tal forma que o declaratário pode aperceber-se deles (cfr.
Vaz Serra, RLJ/112o/383).

III — Havendo divergência entre o caderno de encargos, que
prevê lavagem de arruamentos com periodicidade mínima
de 90 em 90 dias, e oferecendo a proposta uma tal pe-
riocidade trimestral, não pode falar-se em erro ostensivo,
patente ou manifesto que deva considerar-se revelado pelo
contexto da declaração.

Recurso no 46.967. Recorrente: SUMA-Serviços Urbanos e Meio Am-
biente, SA; Recorrida: Câmara Municipal de Ílhavo; Relator: Exmo.
Conselheiro Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.,
recorre da sentença do TAC de Coimbra (fls. 434/436) que no recurso
contencioso que ali interpôs ao abrigo do DL. 134/98, de 15/5, da
deliberação de 22.09.99 da CÂMARA MUNICIPAL DE ILHAVO,
que adjudicou a STL - SOCIEDADE DE TRANSPORTES E LIM-
PEZAS, LDA., a «concessão do serviço de recolha e transporte de
resíduos sólidos urbanos a destino final e limpeza urbana do município
de Ílhavo», negou provimento ao recurso, por considerar válido aquele
acto.

1.1. Na sua alegação de recurso, concluiu a recorrente:
A - A proposta apresentada pela recorrente contém um mero erro

de escrita o qual releva por ser ostensivo, na medida em que o mesmo
objectivamente se depreende do contexto da proposta conforme o
previsto no art. 249o do C.Civil.

B - Tal erro confere o direito à sua rectificação, sem dependência
de prazo, ex officio ou por iniciativa da Recorrente, na sequência
de um pedido de esclarecimento, formulado pela Administração ou
na sequência da audiência prévia.

C - Por isso a proposta apresentada pela recorrente não podia
ter sido considerada à partida como «inaceitável».

D - Assim, a recorrida devia ter corrigido «ex officio» o erro de
escrita contido na proposta, interpretando (correctamente) a proposta
como se o erro não estivesse lá - e com mais fortes motivos o deveria
ter feito quando a recorrente solicitou tal rectificação em sede de
audiência.

E - O acto impugnado padece, por isso, ao invés do que é afirmado
no douta sentença recorrida, de vício de violação de lei por erro
nos pressupostos de facto, devendo consequentemente ser anulado.

F - Pelo que a douta sentença recorrida procedeu a uma errada
interpretação e aplicação dos pertinentes normativos, designadamente
do art.o 249o do C.Civil.

G - Mas se assim se não aceitar por se entender que assiste alguma
liberdade à Administração na qualificação dos erros ou lapsos cons-
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tantes das propostas no sentido de estes serem, ou não, causa de
exclusão, essa liberdade limitar-se-ia a uma margem de livre apreciação
no preenchimento do conceito impreciso - tipo «inaceitabilidade».

H - Ora, em tal margem regem também os princípios gerais que
regulam a actividade discricionária da Administração, designadamente
os invocados pela recorrente na p. i..

I - Assim, se se admitir que o erro da recorrente e os demais
erros e insuficiências detectados nas propostas dos demais recorrentes
se situam na zona cinzenta correspondente à auréola do conceito,
então o órgão recorrido violou os princípios da igualdade, justiça
e imparcialidade.

J - É que, sendo os erros e omissões dos demais candidatos no
mínimo tão significantes face ao CE como o erro da recorrente, ainda
que se admita que a recorrida não exorbitou da eventual margem
de livre apreciação no preenchimento do conceito (não subsumindo
a este os referidos erros e omissões), então mandavam os referidos
princípios da igualdade e, por conexão, da imparcialidade e justiça
que a recorrente tivesse tido idêntico tratamento, em vez da exclusão
de que foi objecto.

K - Pelo que a decisão anulada também por esta via enferma (en-
fermaria) do vício de violação de lei por desrespeito dos referidos
princípios.

L - Assim, nesta hipótese, a Douta sentença recorrida não analisou
correctamente a decisão impugnada à luz dos citados princípios gerais
da actividade administrativa que constituíam, do mesmo modo, pa-
râmetros obrigatórios da mesma decisão.

2. O Exmo. Magistrado do Mo Po junto deste Supremo Tribunal
veio suscitar questão prévia atinente à inutilidade superveniente da
lide, sugerindo que se declare extinta a instância.

Colhidos vistos, cumpre decidir.
3. Os factos provados com interesse para a decisão:
a) Por anúncio publicado no DR/III de 06.04.99, foi aberto Concurso

público para a concessão dos serviços de recolha e transporte de
resíduos sólidos urbanos a destino final e limpeza urbana do Município
de Ílhavo;

b) O acto público do concurso decorreu no dia 20.05.99, tendo
sido admitidas à fase da análise das propostas as ora recorrente e
recorrida particular, entre outras;

c) No relatório da Comissão de Análise foi proposta a exclusão
da ora recorrente e a adjudicação da concessão à firma STL (ora
recorrida particular);

d) A recorrente foi excluída por ter feito constar da sua proposta
que cada rua seria lavada semestralmente, quando o caderno de en-
cargos previa essa lavagem de 90 em 90 dias;

e) Com base nesse relatório a Câmara recorrida deliberou «proceder
à adjudicação definitiva à firma STL, de acordo com o relatório da
comissão de análise»;

f) Da proposta da recorrente constava que «a lavagem das ruas
será realizada semestralmente como complemento necessário à var-
redura, com o objectivo de conseguir uma maior qualidade de
limpeza».

3. O direito.
3.1. Da questão da inutilidade superveniente da lide.
Defende o Exmo. Magistrado do Mo Po junto deste STA que «po-

derá ser declarada a inutilidade superveniente da lide, uma vez que,
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tendo o recurso contencioso por objecto a declaração de invalidade
ou anulação do acto recorrido, este meio processual não é, face à
adjudicação consumada, o meio próprio para alcançar, em ulterior
acção, o ressarcimento dos prejuízos indemnizáveis (...). Em conse-
quência, impõe-se a extinção da instância».

Vejamos.
Na apreciação desta questão, acompanhamos o acórdão desta Sec-

ção, de 30.9.97 (in CJA no 8 p. 49), dele transcrevendo os seguintes
elementos:

«Como resulta do art. 6o do ETAF (...) os recursos contenciosos
são de mera legalidade e têm por objecto a declaração de invalidade
ou anulação dos actos recorridos» -, o recurso contencioso de anulação
tem por objectivo a eliminação da ordem jurídica de um acto ad-
ministrativo inválido, obtendo, para o efeito, uma sentença que re-
conheça essa invalidade e que, em consequência disso, o destrua ju-
ridicamente. Aquilo que se vai apurar no recurso contencioso é se
o acto administrativo é válido ou inválido, para, em caso de invalidade,
o destruir, o eliminar da ordem jurídica, garantindo, assim, o respeito
pela esfera jurídica inviolável de cada cidadão ou pessoa jurídica (...).

Não resulta desse ou de qualquer outro normativo que o reco-
nhecimento da invalidade do acto administrativo e a sua consequente
destruição devam cessar pelo facto de terem sido praticados actos
de execução, total ou parcial, de um acto pretensamente inválido
que, dessa forma, perduraria na ordem jurídica, violando ostensiva-
mente o princípio da legalidade que enforma um Estado de Direito».

Refira-se, por fim, como se faz no acórdão que vimos citando,
«que o entendimento acolhido, para além de conforme à lei (cit.
art. 6o do ETAF), observa o princípio da economia processual, pois
que: se o pedido de anulação do acto administrativo em causa im-
proceder, não há, definitivamente, fundamento para o recorrente ins-
taurar a respectiva e morosa acção de indemnização; se a anulação
for declarada, por ilicitude do acto administrativo, fica o recorrente
com a sua tarefa bem facilitada, ao lançar mão do mecanismo legal
previsto nos arts. 7o e segs. do DL. 256-A/77 para fixação da in-
demnização devida».

Considerando como bons e atinentes ao caso em apreço, os ar-
gumentos extraídos do aresto citado, julgamos improcedente a aludida
questão prévia, passando a conhecer do recurso interposto da
sentença.

3.2. Decidiu-se na sentença que o acto que excluiu a recorrente
não é inválido, como pretende a recorrente, dado que a expressão
«semestralmente» foi correctamente interpretada pela Comissão, e
não constitui um erro notório sujeito a rectificação, pois erro dessa
natureza é apenas aquele que é ostensivo, manifesto e indiscutível,
isto é, que se evidencie por si próprio, o que não acontece no caso
vertente, dado que pela análise da frase em que a expressão se insere
ninguém é levado a pensar que a recorrente incorreu em erro de
expressão da sua vontade.

Defende, no entanto, a recorrente que a sua proposta contém um
mero erro de escrita, o qual releva por ser ostensivo, erro que confere
o direito à sua rectificação, mesmo ex officio e sem dependência de
prazo, pelo que, contrariamente ao decidido na sentença, o acto con-
tenciosamente impugnado padece de vício de violação de lei por erro
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nos pressupostos de facto, assim laborando a sentença em erro de
julgamento.

Vejamos.
3.3. Dispõe o arto. 249o do Cód. Civil:
O simples erro de cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto

da declaração ou através das circunstâncias em que a declaração é
feita, apenas dá direito à rectificação desta.

Como resulta do citado preceito legal, tal erro não dá lugar à anu-
labilidade da declaração, mas tão-só à rectificação desta, posto que,
sendo aquele ostensivo, o erro e o modo de o corrigir revelam-se
no próprio contexto da declaração, ou pelas circunstâncias desta, de
tal forma que o declaratário pode aperceber-se deles (cfr. Vaz Serra
(RLJ/1 12o/383).

Segundo o mesmo Autor (ob e loc. cits.), a solução estabelecida
no artigo 249o do Cód. Civil não é senão uma aplicação das regras
gerais sobre a interpretação das declarações negociais: a rectificação
do erro é uma consequência dessas regras, dado que, revelado ele no
contexto da declaração ou através das circunstâncias em que ela é feita,
fica o declaratário a saber ou a poder e dever saber que a vontade
do declarante não coincidia com o declarado, e qual era essa vontade;
assim, um declaratário normal, colocado na posição do real declaratário,
podia deduzir do comportamento do declarante o que este queria, ou
ter entendido a declaração de harmonia com a vontade deste.

No caso em apreço, entendemos não poder falar-se de erro os-
tensivo, patente ou manifesto, que deva considerar-se revelado pelo
contexto da declaração.

Com efeito, o caderno de encargos relativo ao concurso impõe,
no seu ponto 3.3.11. al. e), quanto à lavagem dos arruamentos, que
a esta se proceda com uma periodicidade mínima de 90 em 90 dias,
enquanto a ora recorrente indica, no ponto C.5 da sua proposta,
que «a lavagem das ruas será realizada semestralmente ....», acres-
centando que «este serviço será realizado por um camião lava-ruas
durante 1 dia por semana (...) e o horário de trabalho das 07 às
13H00».

Assim, a proposta é clara naquela sua indicação, não se oferecendo
como alerta a contrariar aquela indicação a referência feita ao horário
dos trabalhos, que acabamos de apontar, pois à Comissão não se
impunha que tomasse diversamente uma tal indicação de periodi-
cidade, porquanto o horário informado, sem que se adiante a ca-
pacidade do material utilizado, não tornava de forma alguma per-
ceptível ou impunha a observação de que se estaria perante erro
de escrita, muito menos, erro ostensivo.

Também não se vê, nem a recorrente fornece qualquer elemento
factual em tal matéria, quanto à existência de violação de qualquer
dos princípios apontados pela recorrente, designadamente do princípio
da igualdade, com fundamento na circunstância de não ter levado
em conta o erro apontado pela recorrente.

Deste modo, o acto de exclusão da proposta da recorrente não
enferma de qualquer vício de violação de lei, como bem se decidiu
na sentença.

4. Face ao exposto, decide-se negar provimento ao recurso, man-
tendo-se a decisão objecto do presente recurso.
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 80.000$00 e 40.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Alves Barata (relator) — Vítor
Gomes — Macedo de Almeida.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Recurso n.o 47.002, em que são recorrente Simão de Almeida Gomes
e recorrida a Comissão de Inscrição da Associação dos Técnicos
Oficiais de Contas e de que foi Relator o Ex.m.o Cons.o Dr. Pires
Esteves.

Acordam na 1.a Secção (2.a Subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

O recorrente Simão de Almeida Gomes vem a fls. 163 e segs.
dos autos requerer a aclaração do acórdão de fls. 155 e segs. que
negou provimento ao recurso jurisdicional interposto da sentença de
fls. 138 que rejeitou o recurso contencioso e reparou o agravo in-
terposto pela recorrida Comissão de Inscrição da Associação dos Téc-
nicos Oficiais de Contas.

Sobre esta aclaração pronunciou-se o Ex.mo Procurador Geral Ad-
junto (fls. 173).

Vêm os autos à conferência sem vistos, atenta a simplicidade do
pedido da aclaração pretendida.

No último ponto do n.o 18 e no n.o 19 do requerimento de aclaração
defende o recorrente que não é correcto o que se diz no acórdão
quando se refere que se “recorreu desta última decisão”.

Vejamos se lhe assiste razão.
Estatui-se no art.o 744.o n.o 3 do Código de Processo Civil que

“se o Juiz, porém, reparar o agravo, pode o agravado requerer, dentro
de 10 dias a contar da notificação do despacho de reparação, que
o processo de agravo suba, tal como está, para se decidir a questão
sobre que recaíram os dois despachos opostos. Quando o agravado
use desta faculdade, fica tendo, a partir desse momento, a posição
de agravante”.

No caso dos autos a questão sobre que recaíram os dois despachos
opostos é a da “recorribilidade do acto impugnado”.

Na verdade, pelo despacho de 24/2/2000 do Tribunal Administrativo
de Círculo do Porto foi julgada “improcedente a questão da irre-
corribilidade do acto suscitada pela entidade recorrida” (fls. 85).

Por decisão do mesmo tribunal de 19/9/2000, foi reparado o agravo
interposto daquele primeiro despacho e julgada procedente a excepção
da irrecorribilidade do acto impugnado e rejeitado, em consequência,
o recurso contencioso.

Segundo o acórdão que o recorrente deseja aclarado, tal questão
foi decidida no sentido da irrecorribilidade do acto contenciosamente
impugnado - deliberação de 19/8/1998 da Comissão de Inscrição da
Associação dos Técnicos Oficiais de Contas - e por isso se confirmou
a decisão de 19/9/2000 de rejeição do recurso contencioso pela mesma
razão.
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E não se diga que não se conheceu do primeiro agravo, pois que
as razões que levaram à confirmação da sentença de 19/9/2000, ou
seja, que nos levaram à conclusão de a deliberação de 19/8/1998 ser
irrecorrível, por falta de lesividade, são as mesmas que nos fazem
concluir ser o primeiro despacho agravado ilegal.

Improcede, pois, esta crítica que o recorrente formula ao acórdão,
nada havendo neste aspecto a aclarar.

Nos números 19 e 20 do requerimento da aclaração alega o re-
corrente que não apresentou alegações como se refere no acórdão.

Nesta matéria, houve um lapso de escrita, pois onde referiu ale-
gações o que se visava era o requerimento do ora requerente de
fls. 140 e 141 onde se solicitava que este Supremo Tribunal decidisse,
nos termos do art.o 744.o n.o 3 do Código de Processo Civil, a questão
sobre que recaiu o despacho agravado e o despacho que o reparou.

E quanto a este requerimento a recorrida nada disse, e foi o que
se quis dizer quando no acórdão se refere que não contra-alegou,
dado que relativamente ao agravo reparado, a mesma já tinha apre-
sentado as suas alegações a fls. 90 e segs.

Aqui fica a correcção deste erro de escrita.
Relativamente à recepção da carta datada de 12/XI/98, e ao seu

recebimento, tal reforma pretendida não encontra previsão legal
(art.o 669.o n.o 2 do CPC).

Nestes termos indefere-se esta última pretensão.
Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Américo Joaquim Pires Esteves
(relator) — Manuel Ferreira Neto — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia
e Melo.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Acto conjunto. Recurso contencioso de acto de uma das en-
tidades. Falta de lesividade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Acto conjunto é o acto administrativo produzido em co-
-autoria, constituindo um único acto administrativo
complexo.

2 — O acto de uma das entidades componente do acto con-
junto, porque não é acto lesivo, é contenciosamente
irrecorrível.

2 — Nesta hipótese, tal recurso contencioso deve ser rejeitado
(art.o 57.o § 4.o do RSTA).

Recurso n.o 47 071; Recorrente: Sociedade Civil de Exploração Agrí-
cola Central das Mouriscas, L.da; Recorrido: Ministro da Agricul-
tura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas; Relator, o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Pires Esteves.
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Acordam na 1.a Secção (2.a Subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

Sociedade Civil de Exploração Agrícola Central das Mouriscas, L.da,
com sede em Faralhão, 2900 Setúbal, impugnou contenciosamente
o despacho de 14/9/2000 da autoria do Sr. Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas que fixou a indemnização
pela expropriação da Herdade das Mouriscas, sua propriedade, na
importância de 11.229.879$00.

Na sua resposta a entidade recorrida defende que o acto conten-
ciosamente impugnado é juridicamente inexistente.

Ouvido sobre esta excepção, ao abrigo do disposto no art.o 54.o
n.o1 da LPTA, o recorrente veio defender que foi notificado de tal
acto como se definitivo e executório fosse e por isso é que dele
recorreu.

Ao abrigo da mesma disposição legal se pronunciou o Ex.mo Pro-
curador Geral Adjunto nos seguintes termos:

“Analisados os autos verifica-se que o recorrente interpôs recurso
contencioso de anulação do Despacho do Sr. Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas de 14/9/2000, o qual, conforme
se alcança de fls. 7, se consubstancia no seguinte: “Concordo. Re-
meta-se para despacho de S. Ex.a o Secretário de Estado do Tesouro
e das Finanças”.

Antes de ser proferido este despacho (do Sr. Secretário de Estado
do Tesouro e das Finanças) o recorrente solicitou certidão daquele
despacho de 14/9/2000 - cfr. fls. 25 - ao Gabinete do Sr. Ministro
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a qual foi
emitida antes de chegar a tal Gabinete a Informação n.o38/2000, na
qual foi proferido o Despacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro
e das Finanças - cfr. fls. 111 do processo instrutor apenso - datado
de 17/10/2000 .

Notificada deste Despacho Conjunto a recorrente interpôs recurso
contencioso, o qual deu origem ao rec. n.o47.478, a correr termos
pela 3a Subsecção da 1.a Secção deste tribunal.

Acompanhando a autoridade aqui recorrida, entendemos também
que o despacho objecto do presente recurso não é contenciosamente
recorrível porque é juridicamente inexistente sem a prolação do Des-
pacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. De
facto, a fixação da indemnização definitiva decorrente da expropriação
no âmbito da Reforma Agrária depende de Despacho Conjunto da-
queles dois membros do Governo - cfr. DL. n.o38/95 de 14/2.

Mas, caso se entendesse que o despacho aqui impugnado constituía
um acto administrativo, sempre seria um acto interno, porque não
é um acto lesivo, não comporta qualquer decisão com efeitos jurídicos
externos.

Por isso, opinamos no sentido da rejeição do presente recurso,
por manifesta ilegalidade na sua interposição (art.o 57.o §4.o do
RSTA)”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Para o conhecimento da questão prévia suscitada, resultam dos

autos os seguintes factos:
1 - A Sociedade Civil de Exploração Agrícola Central das Mouriscas,

Lda. requereu a indemnização definitiva relativamente à expropriação
do prédio rústico Herdade das Mouriscas;

2-Sobre o processo de indemnização formulado pela ora recorrente
foi prestada, em 30/6/2000, pelos Serviços da Direcção Regional de
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Agricultura do Ribatejo e Oeste, a Informação n.o78/2000, com o
seguinte teor:

“1.Nos termos do art.o8.o n.o3 do DL. n.o199/88, de 31/5, com a
nova redacção do DL. n.o199/91, de 25/5, do DL. n.o38/95, de 14/2,
e de acordo com o disposto no art.o8.o n.o1 da Portaria n.o197-A/95,
de 17/3, foi o titular do processo em epígrafe notificado da proposta
de decisão contida na informação n.o2/2000, da Direcção Regional
de Agricultura do Ribatejo e Oeste, para que dela reclamasse no
prazo de 20 dias.

2. O valor total da indemnização definitiva ilíquida a que há lugar,
de acordo com a referida informação, é de 11.229.879$00.

3. O indemnizado em causa declarou à Direcção Regional, por
carta de 14/2/2000, não concordar com a proposta de decisão que
lhe foi enviada a coberto dos nossos ofícios n.os. 1421 e 1422 de
19/1/2000.

4-Não foi atendida a pretensão da reclamante, conforme informação
n.o125/NAJ-CD/2000 de 25/5/2000, a qual mereceu despacho concor-
dante do Sr. Director Regional de 30/5/2000.

5-O valor total da indemnização definitiva é 11.229.879$00.
Nestes termos, deve o processo subir a despacho definitivo de Suas

Excelências o Ministro das Finanças e o Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e Pescas”.

3-Sobre o despacho de concordância do Sr. Director Regional de
5/7/2000, proferiu, em 14/9/2000, o Sr. Ministro da Agricultura, De-
senvolvimento Rural e Pescas o seguinte despacho: “Concordo. Re-
meta-se, para despacho, a S. Exa. o Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças”.

4-Sobre a mesma peça procedimental, proferiu, em 17/10/2000, o
Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças o seguinte despacho:
“Concordo”.

Apurados estes factos vejamos se procede a questão suscitada.
Nos termos do art.o 8.o n.o1 do DL. n.o199/88 (redacção dada pelo

DL. n.o38/95) “a indemnização definitiva devida, no âmbito do pre-
sente diploma, pelas nacionalizações ou expropriações efectuadas ao
abrigo da legislação sobre reforma agrária, será determinada oficio-
samente ou, a pedido dos indemnizandos, através de requerimento
dirigido ao Ministro da Agricultura”.

No n.o4 seguinte acrescenta-se que “a fixação da indemnização
definitiva será aprovada por despacho conjunto do Ministro das Fi-
nanças e do Ministro da Agricultura”.

Resulta desta disposição legal que a fixação da indemnização de-
finitiva é feita por despacho conjunto dos Ministros das Finanças
e da Agricultura.

Assim, o acto que define a situação jurídica concreta é praticado
por aqueles dois membros do Governo conjuntamente. Estamos, pois,
perante um acto complexo que pode ser definido como aquele em
cuja feitura intervêm dois ou mais órgãos administrativos (Prof. Freitas
do Amaral, Dt.o Adm., III, pág. 150).

O acto complexo, nas palavras de Esteves de Oliveira, Pedro Gon-
çalves e Pacheco de Amorim, é fruto da associação ou conjugação
de declarações de vontade ou intervenções jurídicas de autoridades
administrativas diversas na fase constitutiva do procedimento, para
a produção (definição) da própria decisão procedimental, ou seja,
é o acto produzido em co-autoria (CPA, Anotado, 1.a ed., pág.97).
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Como o grau de participação dos dois autores do acto, no caso
concreto de despacho conjunto, é igual estamos perante uma com-
plexidade igual.

Apesar de haver dois despachos separados - o do Sr. Ministro da
Agricultura e o do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças,
este por delegação de poderes -ambos constituem um único acto ad-
ministrativo complexo.

Este Supremo Tribunal por seu acórdão de 18/3/1976 já decidiu
que “no exercício de competência conjunta, os despachos proferidos
separadamente, para aquele efeito constituem um único acto admi-
nistrativo complexo” (Acs. Douts. 176/177, pág. 1.096).

O acto contenciosamente impugnado - despacho do Sr. Ministro
da Agricultura - não se pode qualificar com acto lesivo, pois não
produz quaisquer efeitos externos, o que só acontece com o já referido
despacho conjunto, que, aliás, a recorrente também impugnou con-
tenciosamente mais tarde, vindo a dar origem a outro processo.

Assim, por falta de lesividade, o acto impugnado é irrecorrível con-
tenciosamente (art.o 268.o n.o4 da CRP).

Sendo manifesta a ilegalidade da interposição do presente recurso,
rejeita-se o mesmo, nos termos do art.o 57.o § 4.o do Regulamento
do Supremo Tribunal Administrativo.

Taxa de justiça e procuradoria pela recorrente que se fixam, res-
pectivamente, em 60.000$00 e 30.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Américo Joaquim Pires Esteves
(relator) — Manuel Perreira Neto — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia
e Melo.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Arguição de nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

Indeferido o requerido.

Recurso n.o 47.160 em que foi recorrente Reboconort, Lda e recorrida
Câmara Municipal de Valongo e de que foi Relator o Exm.o Juiz
Conselheiro Dr. Diogo Fernandes.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2.a Subsecção):

1.o Nos presentes autos de Recurso n.o 47.160, que Reboconort,
L.da move contra o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Va-
longo, vem aquela, com os fundamentos constantes do requerimento
de fls. 95 a 98, que aqui se dá por reproduzida, arguir a nulidade
do Acórdão que julgou improcedente o recurso por ele interposto.

O Presidente da Câmara Municipal pronunciou-se no sentido do
Acórdão recorrido não padecer do vício de omissão de pronúncia
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que lhe é apontado pela requerente, motivo pelo qual deve ser in-
deferida a pretensão da requerente.

O Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal
emitiu parecer no sentido de ser indeferido o requerido pela
requerente.

Cumpre decidir:
2.o Como sobressai do requerimento em causa, a requerente de-

fende que o citado Acórdão se apresenta inquinado pela nulidade
tipificada na primeira parte da alínea d) do n.o 1 do art.o 668 do
C.P.Civil, já que a única “resolução administrativa” notificada à re-
corrente se reconduz ao despacho de 19-03-97 da autoridade recorrida,
não tendo, portanto tal decisão, a natureza de acto administrativo
definitivo e executório (acto lesivo), por não ser acto final, inexistindo,
assim, de facto e de direito, resolução a que o recorrente tivesse
de dar execução, - acrescentando que tal vício é insanável e invocável
a todo o tempo - (art.o 134 do C.P.A.), devendo, também, a todo
o tempo, ser declarada por qualquer Tribunal, o qual não pode fur-
tar-se a apreciá-lo.

Entendemos, porém, que falece razão à requerente.
Na verdade, como muito bem refere a autoridade recorrida e o

Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal, o Acór-
dão recorrido não padece do vício de omissão de pronúncia que lhe
é apontado, já que, como se explicitou, de novo, no acórdão acla-
ratório, de 10-07-01 (fls 91/92), não tendo o recurso sido interposto
em tempo, resulta prejudicado o conhecimento do exacto alcance
e sentido do despacho, de 19-03-97, da autoridade recorrida - art.o 660
n.o 2, C. P. C.

Como tal, o acórdão em causa não deixou de se pronunciar sobre
questões que devesse ter apreciado, pelo que inexiste a nulidade
apontada.

3.o Face ao exposto, decide-se indeferir o requerido a fls. 95 e sgs.
Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Francisco Diogo Fernandes (re-
lator) — Pedro Manuel de Pinho Gouveia e Melo — Joaquim Marques
Borges.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Escola secundária. Provas globais. Realização de terceira
chamada.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O no. 27 do Despacho Normativo no 338/93, de 21/10,
ao prever a realização de provas globais para as disciplinas
dos 10o e 11o anos, dispensando-as para algumas dis-
ciplinas do 12o ano, consagra a regra, relativamente àque-
les 10o e 11o anos, de a atribuição da classificação final
anual depender da realização daquelas provas globais.
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II — Deste modo, o CE da Escola Secundária tinha de en-
contrar uma solução para a situação de faltas à 2a cha-
mada, para possibilitar a concretização da regra da al. a)
do no 27 do referido DN.

III — Tendo vindo a fazê-lo em conformidade com orientação
concreta e específica que recebeu da DREN, e tendo pre-
sente a necessária intervenção do conselho de turma, a
deliberação do CE não configura decisão final de um
procedimento administrativo, sendo contenciosamente
irrecorrível.

Recurso n.o 47.212; Recorrentes: Óscar Filipe Rodrigues e outra;
Recorrido: Conselho Executivo da Escola Secundária Martins Sar-
mento; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ÓSCAR FILIPE FERNANDES RODRIGUES e MARIANA
VILHENA ROQUE BARBEDO GARCIA recorrem da sentença
do TAC/Porto (fls. 54/57) que rejeitou o recurso contencioso de anu-
lação por eles interposto da deliberação de 29.06.2000 do CONSELHO
EXECUTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMEN-
TO, sediada em Guimarães, que ordenou a realização de uma terceira
chamada para as provas globais referentes ao 10o ano de escolaridade.

Na alegação de recurso concluíram:
1a - Interposto pelos recorrentes recurso de uma deliberação do

Conselho Executivo da Escola Secundária Martins Sarmento que lhes
determinou que efectuassem uma terceira chamada para prestação
das provas do 10o ano de escolaridade, quando a lei só prevê a rea-
lização de duas chamadas (e a segunda a título excepcional), decidiu
a sentença recorrida que tal deliberação não ofende qualquer direito
dos recorrentes, por se tratar apenas de um acto interlocutório, ca-
recendo de lesividade, visto que o acto verdadeiramente lesivo do
invocado direito será aquele que, a final, depois de realizadas todas
as provas globais se traduzir na classificação atribuída aos recorrentes,
sendo este o único acto definitivo a considerar.

2a A sentença recorrida - ao reduzir a lesividade à valoração final
que aos recorrentes vier a ser fixada pelo Conselho Executivo - violou
manifestamente a lei e desconsiderou a lesividade decorrente do sim-
ples facto de serem forçados a realizar mais uma prova.

3a - Com efeito, a sujeição dos recorrentes à realização de uma
chamada a mais, para além daquelas que a lei comporta, é de qualificar
em si mesma e independentemente da futura eventual atribuição de
qualquer classificação, como lesiva dos direitos e interesses dos re-
correntes na medida em que, como, aliás, se alegou: a) impede os
recorrentes de se matricularem no ano imediato ou de se matricularem
nos períodos normais; b) obriga os recorrentes a encurtar a ante-
cedência mínima de 15 dias entre o anúncio da prova e a sua realização,
como a lei exige; c) impede os recorrentes de conhecerem a matriz
da prova, porque esta só se faz no período lectivo e na ocasião não
havia aulas; d) porque nenhuma outra escola do País adoptou idêntico
procedimento - com excepção de uma única escola igualmente da
cidade de Guimarães - vêem os recorrentes violado o seu direito
a um tratamento igual ao dos restantes estudantes do País colocados
nas mesmas circunstâncias; e) exige-lhes uma sobrecarga suplementar
de trabalho para preparação do novo exame; f) cria-lhes uma situação
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de incerteza quanto ao ingresso no ensino superior e à época escolar
em que o mesmo se pode processar; g) viola o direito ao repouso
e diminui o período de férias escolares a que os recorrentes têm
direito.

4a. O presente recurso contencioso não é intempestivo, dado que
foi interposto em tempo e dentro do prazo legal (arts. 28o no 1 al.
a) e 29o no 3 da LPTA), e também não é inútil, pois que os direitos
dos recorrentes foram violados e a anulação do acto virá repor a
legalidade quanto à situação escolar dos mesmos, decorrendo da sua
procedência a necessária anulação das provas subsequentes.

5a. Incorreu a douta sentença recorrida, além disso, em omissão
de pronúncia que acarreta a nulidade da mesma, dado não se ter
pronunciado sobre a excepção deduzida pelo Mo Po (a saber: que
o acto recorrido carece de definitividade vertical e de executoriedade).

6a O despacho saneador-sentença recorrido, ao considerar como
acto não lesivo dos direitos e interesses dos recorrentes a marcação
de uma 3a chamada, violou, pois, manifestamente, a lei: o art. 268o

no 4 da CRP e os arts. 25o no 1, 28o e 29o no 3 da LPTA, o art.
57o § 4o do RSTA e os arts. 659o nos. 2 e 3 e 668o no 1 als. b)
e d) do C.P. Civil, não podendo pois manter-se.

2. Posteriormente à entrada do processo neste STA, veio a re-
corrente MARIANA VILHENA ROQUE BARBEDO GARCIA, pe-
lo requerimento junto a fls. 79, desistir do presente recurso.

Defere-se ao requerido e julga-se válida a desistência.
Tributa-se o incidente com a taxa de justiça mínima, sem prejuízo

do concedido benefício de apoio judiciário.
2.1. Assim, prossegue o recurso apenas com o recorrente ÓSCAR

FILIPE FERNANDES RODRIGUES.
3. Decidindo.
3.1. Defende o recorrente que a sentença recorrida está inquinada

de nulidade por omissão de pronúncia, dado não se ter pronunciado
sobre a excepção deduzida pelo Mo Po, relativa a irrecorribilidade
do acto por falta de definitividade vertical e de executoriedade.

Não lhe assiste razão.
Com efeito, o art. 668o no 1 al. d) considera nula a sentença quando

o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apre-
ciar (. . .), pretendendo, com isso, impor ao juiz o dever de resolver
todas as questões que as partes tiverem submetido à sua apreciação,
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras (Alberto dos Reis, CPC anot., p. 142).

E situando-se a questão decidida na mesma área da que foi suscitada
pelo Mo Po, ou seja, a irrecorribilidade do acto que vinha conten-
ciosamente impugnado, por falta de lesividade ou por falta de defi-
nitividade vertical, cuja procedência conduzia, em ambos os casos, à
rejeição do recurso contencioso por ilegalidade da sua interposição,
apreciada como foi na sentença uma das aludidas vertentes, ficou
prejudicada a decisão da segunda pela solução dada à primeira, tal
como foi dito na sentença sob recurso.

Improcede, assim, a invocada nulidade da sentença.
3.2. O recurso contencioso tinha como objecto a deliberação de

29.06.2000 do Conselho Directivo da Escola Secundária de Martins
Sarmento que decidiu marcar terceira chamada de provas globais
do 10o ano de escolaridade, aos alunos que faltaram às duas primeiras
com apresentação de atestados médicos.

Consta daquela deliberação: (. . .) O Conselho Executivo é unânime
em considerar que a Escola actuou dentro dos normativos legais em
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vigor referentes às provas globais, decidindo-se pela marcação das ter-
ceiras provas, dando assim cumprimento às orientações emanadas pela
Direcção Regional de Educação do Norte através do Telefax no 29891,
de 8 de Junho, apresentando a calendarização, que se encontra anexa
à presente acta, tendo em conta os prazos de duração da doença dos
alunos que não realizaram as provas globais, tendo justificado a sua
ausência (. . .)”.

Na sentença acolheu-se o entendimento de que o acto não era
contenciosamente recorrível por não ser lesivo dos direitos dos re-
correntes, pois se tratava de um acto meramente instrumental ou
preparatório da decisão final que se traduziria na atribuição de uma
classificação anual e definitiva, conforme se prevê no no 27 do Des-
pacho Normativo no 338/93, de 21/10.

Ora aquele no 27 prevê:
A classificação a atribuir na avaliação interna anual da disciplina

é a seguinte:
a) Quando se realiza prova global, o resultado da média ponderada

da avaliação da frequência e da prova global (. . .);
b) Quando se não realiza prova global (. . .).
A diferenciação feita nas duas citadas alíneas tem que ver com

a regra do no 25 do mesmo diploma, que impõe uma prova escrita
global para todas as disciplinas dos 10o e 11o anos e também para
algumas disciplinas do 12o ano.

Nestas condições, o Conselho Executivo da ESMS, tinha que en-
contrar uma solução para a situação que se verificava e que implicaria
a impossibilidade de concretização da regra da al. a) do no 27 referido,
o que veio a fazer em conformidade com a orientação que recebeu
da DREN.

A sua deliberação não se configura, assim, como decisão final de
um procedimento administrativo, que sempre passaria pela interven-
ção do conselho de turma, de acordo com o no 28 do citado Despacho
Normativo, com recurso hierárquico necessário para o Ministro da
Educação ou, se delegação de competência houver válida, para a
autoridade que a detenha, designadamente a DREN que, como vimos,
deu forma à decisão que teria de ser tomada.

E não sendo uma decisão final, o acto era insusceptível de recurso
contencioso, pelo que sempre este teria de ser rejeitado.

4. Nestes termos, e de acordo com o exposto, decide-se negar pro-
vimento ao presente recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria
em 40.000$00 e 20.000$00, sem prejuízo do apoio judiciário concedido.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Alves Barata — Vítor Gomes —
Adérito dos Santos.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Secretário de Estado. Recurso hierárquico. Acto lesivo.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Dispondo os Secretários de Estado apenas de compe-
tência delegada e sendo órgãos de topo hierárquica ad-
ministrativa, constituem actos verticalmente definitivos to-
dos os que praticam.

II — O despacho proferido em resolução de ”recurso hierár-
quico” interposto do acto do Secretário de Estado não
assume carácter lesivo, por nada decidir que o não es-
tivesse já pelo despacho dessa entidade.

Recurso n.o 47.418 em que foi recorrente Laurinda de Jesus Carvalho
Matos e recorrido Ministro da Solidariedade e Segurança Social
e de que foi Relator o Exmo. Juiz Conselheiro Dr. Pires Esteves.

Acordam na 1a Secção (2a Subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

Laurinda de Jesus Carvalho Matos, 1o Oficial do SRS de Braga,
residente na Travessa do Bonfim, 97, R/C, Esq., Braga, impugnou
contenciosamente o despacho do Sr. Ministro da Solidariedade e Se-
gurança Social, de 12/5/97, que negou provimento ao recurso hie-
rárquico que interpusera do despacho de 21/1/97, do Sr. Secretário
de Estado da Segurança Social, que lhe aplicava a pena disciplinar
de demissão.

Por acórdão do Tribunal Central Administrativo de 16/XI/2000 foi
rejeitado o recurso contencioso que fora interposto daquele acto (fls.
150 a 156).

Não concordando com esta decisão, dela interpôs a recorrente o
presente recurso jurisdicional, formulando nas suas alegações as se-
guintes conclusões:

”1a O tribunal a quo rejeitou o recurso contencioso com base na
ilegalidade da sua interposição, não se conformando a recorrente
com tal decisão;

2a A recorrente interpôs recurso hierárquico necessário do acto
do Secretário de Estado para provocar um acto definitivo e executório,
susceptível de recurso contencioso, dado que este foi praticado ao
abrigo da delegação de competências, sem a necessária menção dessa
delegação;

3a De facto, do acto delegado faz parte o dever de menção expressa
da prática por delegação e a identificação do órgão delegando, dado
que condiciona a escolha da via de impugnação, pois sem essa menção
é a decisão do superior hierárquico que deve ser considerada como
o acto definitivo e, consequentemente, contenciosamente impugnável;

4a Ao não fazer referência à delegação de poderes, o acto praticado
está viciado da incompetência, pelo que violou o art.o 38o do CPA;

5a Assim, o acto posterior, não é um mero acto confirmativo, mas
o próprio acto do qual a recorrente podia e queria recorrer, pois
trouxe algo de novo à sua esfera jurídica, dado ter sanado a violação
anterior;

6a Mesmo se assim não se entender deverá ser dada à recorrente
a possibilidade de apenas exercer o seu direito de impugnar con-
tenciosamente esse acto, a partir do momento em que tem verdadeiro
conhecimento de que o mesmo foi praticado sob delegação de poderes;

7a Pelo que, ao não decidir como supra-exposto, o tribunal recorrido
violou, entre outros, os arts. 38o e 68o do CPA. 25o no 1 da LPTA
e 268o da CRP;
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8a A prova produzida nos autos não permite dar como assente
que a recorrente praticou os actos que lhe são imputados;

9a A beneficiária Esmeralda sempre prestou serviço no estabele-
cimento comercial ”Helles 4 Quiosque, Lda. e o facto de, também,
prestar serviço na residência da recorrente, não resulta de qualquer
conflito, dado que não se averiguou, quando, como e durante quanto
tempo executou essas tarefas, pelo que é arbitrário extrair como con-
clusão que esse trabalhadora nunca prestou serviços no referido
quiosque;

10a A recorrente não participou no processamento de um subsídio
ao beneficiário Paulo Alexandre, e no processo deste não existe qual-
quer prova de que o tivesse feito, tanto mais que todos admitem
a permissividade do sistema e a possibilidade de qualquer um ter
acesso aos referidos impressos;

11a Nas folhas de remuneração o filho da recorrente apenas consta
daquelas nos meses em que efectivamente prestou serviços àquelas
entidades patronais, sendo que ambos os contribuintes afirmam que
o referido beneficiário foi funcionário das suas empresas naqueles
meses;

12a Quanto ao beneficiário Manuel Augusto Ferreira Gomes a
recorrente só informou, após consulta do processo, quais os seus di-
reitos, sendo a ordem de pagamento processada com base no valor
indicado na conta-corrente e elaborada por outro funcionário;

13a Não foi feita qualquer prova no que diz respeito à intenção
que sempre teria de subjazer ao hipotético comportamento da
recorrente;

14a Pelo exposto, não houve por parte da recorrente qualquer vio-
lação dos deveres a que está sujeita enquanto funcionária pública,
pelo que não existe infracção disciplinar;

15a Caso dúvidas existissem, ao abrigo do principio in dubio pro
reo, deveria ter levado à conclusão que não há elementos suficientes
para imputar estes actos à recorrente;

16a Decidindo em sentido contrário, o douto despacho recorrido
violou, entre outros, o art. 3o do DL no 24/84, de 16/1;

17a A recorrente não cometeu qualquer das infracções disciplinares
que lhe são atribuídas, pelo que não lhe pode ser aplicada qualquer
pena, devendo o acto ser anulado;

18a Certo é, por fim, que a demissão sempre seria uma pena ex-
cessiva para os factos que lhe são imputados, ainda que estes fossem
verdadeiros, aos quais não caberia nunca, nas circunstâncias do caso,
a pena superior à de reforma compulsiva, pelo que também, por
isto, deve o acto ser anulado”.

Formulou o recorrido nas suas alegações as seguintes conclusões:
1a O acto objecto do presente recurso é um acto meramente con-

firmativo proferido em sede de recurso hierárquico impróprio;
2a Por isso mesmo, não é definidor de uma situação em termos

inovatórios, nem reveste carácter lesivo, já que se limita a manter
a estatuição autoritária do despacho do Secretário de Estado da Se-
gurança Social;

3a Como tal, não pode gozar da garantia do recurso contencioso
previsto no art. 268o no 4 da CRP;

4a Deve, pois, proceder a questão prévia de irrecorribilidade do
acto impugnado, o que acarreta a rejeição do recurso, de acordo
com os arts 268o no 4 da CRP, 25o no 1 da LPTA e 57o § 4o do
RSTA”.



7466

Emitiu douto parecer o Mmo Procurador-Geral Adjunto, nos se-
guintes termos:

”1 - No nosso ordenamento jurídico os Secretários de Estado são
membros do Governo que, sendo, embora, politicamente responsáveis
perante o Primeiro-Ministro e o respectivo Ministro (vide arts 183o

no 1 e 191o no 1 da CRP), desempenham a função administrativa
sem qualquer dependência hierárquica em relação a qualquer outro
membro do Governo.

Os seus actos são sempre verticalmente definitivos, quer sejam pra-
ticados com ou sem delegação de competências, uma vez que são
órgãos do topo da hierarquia administrativa (acórdão do Tribunal
Pleno de 11 /12/1996, rec. no 29.226).

2 - Assim, em face da definitividade vertical e imediata recorri-
bilidade do acto primário, o recurso interposto para o Ministro não
é obrigatório e o acto que o decide, não produzindo qualquer efeito
jurídico inovador, não é lesivo e, por consequência, não é conten-
ciosamente impugnável (vide o recente acórdão do STA de 3/5/2001,
rec. no 46.717).

3 - Pelo exposto, sou de parecer que a douta sentença recorrida
não merece censura e que, por consequência, deve ser negado pro-
vimento ao recurso”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
No acórdão recorrido foram dados como assentes os seguintes

factos:
a) Na sequência de processo disciplinar instaurado contra a re-

corrente, o instrutor elaborou o relatório final constante de fls. 80
a 98 dos autos, onde propôs que àquela fosse aplicada a pena de
demissão prevista no art. 26o no 4 al. f) do Estatuto Disciplinar, apro-
vado pelo DL no 24/84, de 16/1;

b) Em 21/1/97, o Secretário de Estado de Segurança Social proferiu
o seguinte despacho: ”Concordo com a proposta do instrutor, pelo
que aplico a pena de demissão à arguida”;

c) Do despacho transcrito na alínea anterior, a recorrente interpôs
recurso hierárquico para o Ministro da Solidariedade e Segurança
Social;

d) Sobre esse recurso hierárquico foi emitido o parecer constante
de fls. 21 a 33 dos autos, aqui dado por reproduzido e onde se formulam
as seguintes conclusões:

”- a petição da funcionária em referência não tem natureza de
um recurso hierárquico, porquanto o despacho de que «recorre», ten-
do sido praticado pelo Sr. Secretário de Estado da Segurança Social,
no exercício da competência delegada, tem a natureza do acto de-
finitivo e executório;

- nessa medida, não pode haver-se como impugnação administrativa
geradora do requerido efeito suspensivo, contrariamente ao que a
«recorrente» aduziu na sua petição;

- a não ter sido interposto recurso contencioso directo para o STA,
é de ter por precludido o prazo legalmente fixado para o efeito, por-
quanto decorreram já mais de dois meses sobre a data em que a
interessada foi notificada do despacho que lhe aplicou a pena de
demissão;

- por outro lado, não parece haver fundamento para que o acto
«recorrido» venha a ser revogado por Sua Exa. o Ministro, a coberto
do disposto no no 2 do art. 39o e no no 1 do art. 141o do CPA,
atenta a natureza e a gravidade das infracções cometidas pela
«recorrente»;
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- também, e pelas mesmas razões, não se vê fundamento para que
seja covolada em aposentação compulsiva a pena de demissão aplicada
à funcionária.

- termos em que não parece de revogar o mesmo ao abrigo do
disposto nos citados preceitos legais”;

e) Sobre esse parecer, recaiu o despacho de 12/5/97 do Ministro
da Solidariedade e Segurança Social, do seguinte teor: ”Concordo
e indefiro”;

f) Nos presentes autos de recurso contencioso, após a emissão de
parecer final pelo Mo Po, o Sr. Juiz Relator determinou que o processo
fosse aos vistos;

g) Colhidos os vistos, o Sr. Juiz Relator proferiu o despacho cons-
tante de fls. 140, onde recusou a aplicação do art. 15o do DL no

267/85, na redacção do DL no 229/96, com fundamento na sua
inconstitucionalidade.

Tendo por base estes factos, “o tribunal a quo” rejeitou o recurso
contencioso, com base na irrecorribilidade do acto impugnado, pois
que ”o despacho do Secretário de Estado da Segurança Social de
21/1/97 era verticalmente definitivo e o despacho do Ministro da So-
lidariedade e Segurança Social de 12/5/97, que o manteve, nada inovou
na ordem jurídica, não sendo, por isso, um acto administrativo lesivo
dos direitos e interesses da recorrente”.

Nas conclusões 1.a a 7.a defende a recorrente que, cabendo recurso
hierárquico necessário do acto praticado pelo Sr. SESS para o Sr.
Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, só o acto por este
praticado é que seria um verdadeiro acto administrativo.

Diga-se, desde já, que não tem razão a recorrente em tal posição.
Os Secretários de Estado, nos termos do art. 183o no 1 da CRP,

são membros do Governo.
Anteriormente ao DL no 3/80, de 7/2, os Secretários de Estado

exerciam competência própria.
Porém, no no 1 do art. 5o deste diploma estatui-se que os Secretários

de Estado exercerão em cada caso a competência que neles for
delegada.

E o no 2 revoga todas as disposições legais que prevejam casos
de competência própria de Secretários de Estado.

A razão para esta alteração vem enunciada no preâmbulo do mesmo
diploma legal, onde se refere que o sistema antigo - o dos Secretários
de Estado terem competência própria - ”se revela muito negativo,
pois não dá ao Ministro - único responsável politicamente perante
a Assembleia da República pela gestão do seu departamento - a au-
toridade necessária para dirigir o Ministério e orientar com eficácia
a acção dos seus Secretários de Estado”.

Este regime jurídico foi mantido nas sucessivas Leis Orgânicas dos
Governos Constitucionais e designadamente na Lei Orgânica do XIV
Governo Constitucional (cf. arts. 4o, 5o e 22o do DL no 474-A/99,
de 8/XI).

Assim e como se decidiu no Tribunal Pleno, “dispondo os Secre-
tários de Estado apenas de competência delegada”, e sendo órgão
de topo da hierarquia administrativa, constituem actos verticalmente
definitivos todos os que praticam, pelo que o despacho proferido
em resolução de “recurso hierárquico” interposto do acto de Secretário
de Estado não assume carácter lesivo, por nada decidir que o não
estivesse já pelo despacho dessa entidade” (Ac. de 11/XII/96 - rec.
no 29.226).
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Neste mesmo sentido os Acórdãos desta 1.a Secção de 15/4/97,
rec. no 40.162, de 22/5/97 - rec. no 39.425, de 1/10/98 - rec. no 41.234,
de 18/4/2001 - rec. no 47.107, e do Tribunal Pleno de 4/6/97 - rec.
no 31.858.

Sendo o acto praticado pelo Sr. SESS que aplicou a pena disciplinar
à recorrente verticalmente definitivo, logo directamente lesivo, o acto
do Sr. Ministro que indeferiu o recurso administrativo para si in-
terposto é meramente confirmativo daquele, pelo que não sendo lesivo
é contenciosamente irrecorrível, como bem decidiu o tribunal “a quo”.

Improcedem, deste modo, as conclusões em análise.
Acrescente-se que o facto de faltar a menção no acto do Sr. Se-

cretário de que foi praticado no uso de delegação de poderes não
acarreta o vício de incompetência de tal acto, como pretende a
recorrente.

É que o acto praticado pelo Sr. SESS foi o no uso das competências
delegadas pelo Despacho no 17/MSSS/95 de 30/X/95, publicado no
DR II Série, no 287, de 14/XII/1995.

Assim, e em conformidade com tudo o exposto, improcedendo as
conclusões das alegações da recorrente, nega-se provimento ao pre-
sente recurso jurisdicional, confirmando-se o acórdão recorrido.

Taxa de justiça e procuradoria pela recorrente que se fixam, res-
pectivamente, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Américo Joaquim Pires Esteves
(relator) — Manuel Ferreira Neto — Pedro Manuel de Pinho Gouveia
e Melo.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Acção para reconhecimento de direito. Acto administrativo.
Conceito. Transferência bancária.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O conceito de acto administrativo definido no CPA é
o de uma estatuição autoritária e unilateral da Admi-
nistração, no exercício do poder administrativo, que pro-
duz efeitos jurídicos externos sobre uma situação indi-
vidual concreta, ficando afastadas de tal conceito as me-
ras operações materiais.

II — A mera transferência bancária, ou lançamento a crédito
de conta, de determinada quantia não pode ser consi-
derada como acto administrativo, à luz do art. 120o do
CPA, pois que tal operação nada mais traduz do que
um mero lançamento de crédito em conta, não confi-
gurando pois uma decisão, estatuição ou prescrição re-
portada a uma situação individual e concreta, mas sim
e tão-só uma mera operação material.

Recurso no 47 464 em que é recorrente Sociedade Agrícola do Rio
Caia, S. A., e recorrido Instituto Nacional de Garantia Agrícola.
Relator, o Exmo. Cons. Dr. Pais Borges.
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Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
I. A «Sociedade Agrícola do Rio Caia, SA, com sede na Avenida

de Badajoz, no 11 -r/c, em Elvas, interpôs no Tribunal Administrativo
do Círculo de Lisboa, contra o INGA - Instituto Nacional de In-
tervenção e Garantia Agrícola, acção para reconhecimento de direito
ou interesse legítimo, nos termos do art. 69o da LPTA, pedindo que
lhe seja reconhecido o direito a:

a) Receber do R., com referência à campanha de 1996 e à cultura
de oleaginosas, o montante total de ajudas de Esc. 18.114.439$00,
dos quais apenas foram pagos em 16.10.97 Esc. 6.893.145$00, estando
assim em dívida Esc. 11.221.294$00;

b) Direito a receber do R. os juros, à taxa legal, calculados sobre
o total de Esc. 18.114.439$00, desde 18.06.97, data da interpelação,
até 16.10.97, data do pagamento parcial efectuado pelo R.;

c) Receber do R. os juros, à taxa legal, calculados sobre a quantia
de Esc. 11.221.294$00, desde a data da realização do pagamento parcial
até integral pagamento do que lhe é devido.

Por sentença daquele tribunal, de 16.11.99 (fls. 112 e segs.), foi
julgada procedente a excepção dilatória da impropriedade do meio
processual utilizado, prevista no no 2 do citado art. 69o, suscitada
pelo R., e, em consequência, absolvido o R. da instância, nos termos
do art. 493o, no 2 do CP Civil, ex vi do art. da LPTA.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso jurisdicional,
em cuja alegação a recorrente formula as seguintes.

CONCLUSÕES:
1. Não foi levado ao conhecimento da A., nem consta que exista,

qualquer acto administrativo, expresso ou tácito, que lhe tivesse ne-
gado o direito às ajudas que reclama, pois

2. Nenhum acto similar consta ter-lhe sido notificado ou consta
sequer da contestação do R. ou da douta sentença recorrida.

3. Exigir pois que a A. tivesse recorrido contenciosamente de acto
cuja existência se desconhece, é rematado absurdo.

4. Assim a A não poderia ter-se socorrido do recurso de impugnação
e a acção que utilizou é o único meio processual que lhe é concedido.

5. O que não é contrariado pela existência dum pagamento através
de transferência bancária, não acompanhado de qualquer esclareci-
mento, já que

6. Esse pagamento, como tantos outros, embora parcial, era devido
e não lesivo dos direitos da A., e não deveria pois ser impugnado
por esta.

7. O que resulta ainda mais evidente quando se considere que
a A. pede também juros de mora pelo atraso no pagamento parcial
efectuado e quanto a este pedido não há certamente acto material,
suposto, ou imaginado, não impugnado em recurso, que possa justificar
não ser o seu pedido apreciado.

8. Finalmente: como esclarecidamente se decidiu no douto acórdão
de 05/03/96 (p. 38 223) desse Venerando Tribunal a acção para re-
conhecimento de direito - que não o recurso contencioso - é admissível
contra indeferimento tácito, que não é verdadeiramente um acto
administrativo.

9. Muito mais o será quando nem indeferimento tácito existe, pois
o contrário seria violação frontal do artigo 268 no. 3 da Constituição,
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negando ao particular os meios processuais necessários ao reconhe-
cimento do seu direito.

Termos em que deve ser revogada. a douta sentença recorrida e
substituída por outra que, mandando prosseguir o processo, faça a
final e como sempre Justiça.

II Contra-alegou o recorrido INGA, concluindo do seguinte modo:
1. A acção para reconhecimento de direito, de cuja sentença ora

se recorre, foi proposta contra o INGA.
2. Nos termos do disposto no art. 70o, no 1 da LPTA, «as acções

para reconhecimento de direito ou interesse legítimo seguem os termos
dos recursos de actos administrativos dos órgãos da administração
local, intervindo na posição de autoridade recorrida aquela contra
quem foi formulado o pedido».

3. O INGA - Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
como pessoa colectiva, não pode assegurar a legitimidade passiva em
contencioso de anulação (art. 26o, no 2 da LPTA), uma vez que esta
cabe à autoridade que praticou o acto administrativo impugnado (neste
sentido Ac. do STA de 08/10/96, Rec. 40.183).

4. É sempre o autor do acto impugnado que tem legitimidade para
responder ou contestar (arts. 835o e 840o do CA e 36o, no 1 al. c),
e 43o da LPTA).

5. Ou seja, no caso concreto, a acção para o reconhecimento de
direito teria de ser interposta ou contra o Conselho Directivo do
INGA, órgão competente para a prática de actos administrativos,
quer decorrentes de determinado procedimento administrativo, quer
impostos pelo reconhecimento de um direito (arts. 12o e 15o do DL.
no 78/98 de 27 de Março), ou contra quem efectivamente praticou
o acto, no exercício de competência delegada (art. 13o do citado di-
ploma legal).

6. A ilegitimidade passiva não foi sanada, uma vez que a contestação
foi apresentada pelo INGA - Instituto Nacional de Intervenção e
Garantia Agrícola.

7. A questão prévia colocada assume natureza de excepção dilatória,
de conhecimento oficioso, e a sua procedência importará a absolvição
da instância (arts. 493o no 2, 494o al. e), e 495o do Código de Processo
Civil, todos ex vi do art.o 1o da Lei de Processo dos Tribunais
Administrativos).

8. Pelo que, e sem mais, deverá o R. ser absolvido da instância.
Não obstante, e por mero dever de patrocínio, ainda se dirá o

seguinte:
9. O recurso à acção para reconhecimento de direito não é o meio

processual adequado à tutela do direito invocado pela A., uma vez
que não se verifica, no caso concreto, a previsão constante do no 2
do art. 69o da LPTA.

10. Resulta expressamente do citado preceito legal que as acções
para reconhecimento de direito ou interesse legítimo não são um
meio processual de natureza residual ou subsidiária.

11. Este tipo de acções só pode ser utilizado quando não exista
outro meio processual, através do qual o particular consiga obter
a tutela eficaz do direito que invoca.

12. Ora, no caso concreto, e para obter a tutela eficaz do direito
que aqui alega, a A. deveria ter interposto recurso contencioso de
anulação do acto administrativo que determinou o pagamento, à So-
ciedade Agrícola do Rio Caia S.A. da quantia de Esc. 6.893.145$00,
a título de Ajuda às Culturas Arvenses, Campanha de 1996/97, con-
forme decorre dos arts. 24o e seguintes da LPTA.
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13. «. . . ao receber o extracto da conta, a A. ficou em condições
de saber, pois que um procedimento administrativo relativo à con-
cessão de ajudas estava em curso, que fora tomada uma decisão ad-
ministrativa que determinou tal transferência e, por conseguinte, se
a quantia depositada não correspondia ao que pensava ser a devida,
competia-lhe solicitar a informação necessária sobre tal acto, por for-
ma a dele recorrer.»

14. É totalmente improcedente a tese defendida pela A., de que
não pretendia impugnar o valor pago, pois que sempre seria devido;
aquele e a diferença que não lhe foi paga.

15. É por demais evidente que a decisão que determina o pagamento
de certo valor determina, necessariamente, o não pagamento de qual-
quer outra quantia.

16. Podia e devia, pois, a A. ter impugnado de imediato tal acto,
uma vez que o Prémio, em seu entender, seria de valor superior
ao que foi efectivamente pago ou, pelo menos, desencadeado o me-
canismo previsto no art. 31o da Lei de Processo nos Tribunais Ad-
ministrativos, que concede ao interessado a possibilidade de requerer
a notificação integral da decisão ou a emissão de certidão.

O interessado, ora A., nada fez.
17. De facto, e conforme resulta do douto acórdão proferido, «O

facto de não terem sido comunicados à A. os termos de uma decisão
administrativa não significa que o acto não exista e que, a existir,
não seja pela sua impugnação que deve em princípio como meio
mais próprio de tutela eficaz passar a defesa dos direitos e interesse
legítimos da A.»

18. Constata-se assim que, em concreto, a tutela jurisdicional efec-
tiva do direito invocado pela A. seria eficazmente assegurada pela
via do recurso contencioso de anulação.»

19. A interposição da presente acção constitui, pois, excepção di-
latória, de conhecimento oficioso, que obsta a que o Tribunal conheça
do mérito da causa, e determina a absolvição da instância do R.
(arts. 493o no 2, 494o al. e 495o do Código de Processo Civil, todos
ex vi do art. 1 o da Lei de Processo dos Tribunais Administrativos).

20. O montante a que a A. tem direito, a título de Ajuda aos
Produtores de Determinadas Culturas Arvenses, conforme resulta da
legislação aplicável nesta matéria, e dos métodos de cálculo utilizados,
e já devidamente enunciados, é de Esc 6.893.145$00, quantia esta
que já foi integralmente paga ao R., por transferência bancária efec-
tuada em 16/10/97.

Conclui-se assim que a A. nada deve à R.
21. É, pois, manifestamente improcedente o pedido da A., quer

quanto ao direito de receber qualquer outra quantia do R., a título
de Ajuda às Culturas Arvenses, ou, a título de juros de mora.

III. O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo
Tribunal pronunciou-se, no seu douto parecer de fls. 165, no sentido
de que o recurso jurisdicional merece provimento, pois que, em seu
entender, e tal como sustenta a A., ora recorrente, a simples trans-
ferência bancária de uma quantia não pode haver-se como acto ad-
ministrativo, à luz do preceituado no art. 120o do CPA, pelo que,
não tendo a A. sido notificada da prática de qualquer acto admi-
nistrativo, cuja existência também não foi apurada nos autos, haverá
de concluir-se que ela poderia utilizar, como fez, a acção para re-
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conhecimento de direito, de acordo com o entendimento jurispru-
dencial pacífico deste STA.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
(Fundamentação)
OS FACTOS
Ao abrigo do disposto no arts. 713o, no 6 do CP Civil, e porque

sobre ela não foi suscitada qualquer controvérsia, considera-se re-
produzida a matéria de facto fixada na decisão da 1a instância.

O DIREITO
Fixados os factos pertinentes, importa aplicar o direito.
1.O recorrido INGA suscita, na sua contra-alegação, a questão pré-

via da ilegitimidade passiva, referindo que a acção aqui em causa
foi proposta contra o INGA, e que, face ao disposto no art. 70o,
no 1 da LPTA («as acções [para reconhecimento de direito ou interesse
legítimo] seguem os termos dos recursos de actos administrativos dos
órgãos da administração local, intervindo na posição de autoridade re-
corrida aquela contra quem foi formulado o pedido»), o INGA como
pessoa colectiva, não pode assegurar a legitimidade passiva em con-
tencioso de anulação (art. 26o, no 2 da LPTA), uma vez que esta
cabe à autoridade que praticou o acto administrativo impugnado.

No caso concreto, a acção para o reconhecimento de direito teria
de ser interposta, ou contra o Conselho Directivo do INGA, órgão
competente para a prática de actos administrativos (arts. 12o e 15o

do DL. no 78/98 de 27 de Março), ou contra quem efectivamente
praticou o acto, no exercício de competência delegada (art. 13o do
citado diploma legal), sendo certo que a ilegitimidade passiva não
foi sanada, uma vez que a contestação foi apresentada pelo INGA - Ins-
tituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola.

Trata-se de excepção dilatória, de conhecimento oficioso, cuja pro-
cedência importará a absolvição da instância (arts. 493o no 2, 494o

al. e), e 495o do Código de Processo Civil, todos ex vi do art. 1.o
da LPTA).

Independentemente da justeza da argumentação avançada, há que
notar que a questão em causa só foi suscitada pelo ora recorrido
INGA e pela primeira vez no processo, na sua contra-alegação de
recurso jurisdicional, sendo certo que os recursos de decisões juris-
dicionais (de todas elas, salvo as especificamente referidas nos arts.
113o a 115o) se regem pela lei de processo civil, com as necessárias
adaptações - art. 102o da LPTA.

E importa igualmente sublinhar que a sentença sob recurso se pro-
nunciou expressamente sobre tal matéria, decidindo que «A. e R. (. . .
são partes legítimas», decisão esta que não foi objecto de impugnação
(muito menos pelo INGA, que nem sequer dela interpôs recurso
jurisdicional), pelo que a sentença constitui, nessa parte, caso julgado
formal (art. 510o, no 3 do CP Civil.

2. Quanto ao mérito do recurso interposto, relembre-se que a re-
corrente interpôs no TAC uma acção para reconhecimento de direito,
pedindo que lhe fosse reconhecido o direito a receber do R. INGA
a quantia de 18.114.439$00, e respectivos juros, referentes à campanha
de 1996 e à cultura de oleaginosas, e que a sentença ora impugnada
absolveu o R. da instância, julgando procedente a excepção dilatória
da impropriedade do meio processual utilizado, prevista no no 2 do
art. 69o da LPTA, com o fundamento de que existiria acto admi-
nistrativo cuja oportuna impugnação teria garantido à recorrente a
eficaz tutela do direito cujo reconhecimento peticiona por via da acção.
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Alega, por seu turno, a recorrente que não foi levado ao conhe-
cimento da A., nem consta dos autos que exista, qualquer acto ad-
ministrativo, expresso ou tácito, que lhe tivesse negado o direito às
ajudas que reclama, pois nenhum acto similar consta ter-lhe sido no-
tificado ou consta sequer da contestação do R. ou da sentença
recorrida.

A A. não poderia, pois, na ausência de acto administrativo, ter-se
socorrido do recurso de impugnação, pelo que a acção que utilizou
é o único meio processual idóneo a obter o reconhecimento do direito
invocado.

Assiste inteira razão à recorrente.
A sentença impugnada parte do pressuposto da existência de um

acto administrativo, cuja impugnação contenciosa teria permitido à
A. a tutela do direito cujo reconhecimento peticiona, considerando
que o acto administrativo em causa é aquele que está consubstanciado
na transferência bancária (lançamento a crédito na conta bancária
da A. na Caixa Agrícola de Campo Maior) da quantia de 6.893.145$00,
a que se refere a al. n) da matéria de facto.

Como é sabido, e constitui hoje jurisprudência firme deste STA,
a interpretação da lei conforme ao princípio da tutela jurisdicional
efectiva, consagrado no art. 268o, no 4 da CRP, postula a consideração
da acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo como
verdadeiro meio complementar (não residual, mas também não al-
ternativo) do recurso contencioso de anulação, que deve ser utilizado
sempre que não exista acto administrativo contenciosamente recor-
rível, ou o recurso contencioso não assegure eficazmente a tutela
jurisdicional efectiva dos direitos dos particulares.

Este entendimento (chamada «teoria do alcance médio») pressupõe
pois, como refere Vieira de Andrade (Justiça Administrativa, Coimbra,
1999, pg. 137), a «necessidade de definir com clareza e de restringir
o conceito de acto administrativo em sentido próprio».

Ora, temos por insustentável, à luz do art. 120o do CPA, con-
siderar-se acto administrativo a referida transferência bancária, e como
notificação do mesmo a remessa (pelo Banco, que não pela autoridade
recorrida) do extracto de conta bancária do qual consta, entre outros
movimentos de conta, a aludida transferência.

O conceito de acto administrativo definido no CPA é o de uma
estatuição autoritária e unilateral da Administração, no exercício do
poder administrativo, que produz efeitos jurídicos externos sobre uma
situação individual concreta.

Elemento nuclear da noção de acto administrativo é assim o de
ele configurar uma decisão, no sentido de estatuição ou prescrição
reportada a uma situação individual e concreta, ficando afastadas
de tal conceito as meras operações materiais.

Ora, na situação dos autos, temos que, na sequência de inscrição
para concessão de ajuda Superfícies relativa a cultura de oleaginosas,
foi a dada altura lançada a crédito na conta bancária da A., ora
recorrente, a quantia de 6.893.145$00, como se vê do extracto de
conta junto aos autos (doc. de fl. 36), do qual constam seriados me-
canicamente diversos movimentos de conta, a débito e a crédito, entre
os quais o da referida quantia de 6.893.145$00, identificada como
«operação 5721 - C. ARVENSE».

A mera transferência bancária, ou lançamento a crédito de conta,
de determinada quantia não pode ser considerada como acto ad-
ministrativo, à luz do art. 120o do CPA, pois que tal operação nada
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mais traduz do que um mero lançamento de crédito em conta, não
configurando pois uma decisão, estatuição ou prescrição reportada
a uma situação individual e concreta, mas sim, e tão-só, uma mera
operação material.

Aquela transferência não traduz, pois, para a A., ora recorrente,
a existência de qualquer decisão tomada no respectivo procedimento
administrativo, desconhecendo-se se alguma decisão administrativa
foi, nesse âmbito, tomada pelo INGA, e qual o respectivo teor.

Não tem pois cabimento o afirmado na decisão sob recurso, de
que «. . . ao receber o extracto da conta, a A. ficou em condições
de saber, pois, que um procedimento administrativo relativo à con-
cessão de ajudas estava em curso, que fora tomada uma decisão ad-
ministrativa que determinou tal transferência e, por conseguinte, se
a quantia depositada não correspondia ao que pensava ser a devida,
competia-lhe solicitar a informação necessária sobre tal acto, por for-
ma a dele recorrer.»

A A., pelo simples facto de pender um procedimento administrativo,
não tinha que extrair ilações de factos ou operações materiais para
pressupor a prática de eventuais actos administrativos.

Na ausência ou desconhecimento da prática de qualquer acto ad-
ministrativo, a A. actuou pelo meio processual adequado, intentando
a acção para reconhecimento de direito.

E não colhe a tentativa de fazer operar em sentido contrário qual-
quer tipo de similitude com a situação dos actos de processamento
de abonos aos funcionários.

Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem decidido
reiterada e uniformemente que cada acto de processamento de ven-
cimentos, gratificações e abonos constitui, em princípio, um verdadeiro
acto administrativo, e não simples operação material, 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 atempada impugnação graciosa ou contenciosa (cf.,
por todos, o Ac. de 01.06.2001 - Rec. 46.898).

Mas também tem sido decidido que esta orientação jurisprudencial
tem implícita dois limites essenciais, consubstanciados: (i) por um
lado, na necessidade de uma definição inovatória e voluntária, 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»; (ii) por outro
lado, na necessidade de o conteúdo desse acto ser levado ao co-
nhecimento do interessado através da notificação, que é sempre obri-
gatória, mesmo quando o acto tenha de ser oficialmente publicado,
conforme resulta da injunção do no 3 do art. 268o da Lei Fundamental
e, actualmente, com concretização na lei ordinária através dos arts. 66o

e segs. do Código do Procedimento Administrativo, tendo o acto de
notificação, para ser eficaz, que obedecer aos parâmetros impostos
pelo art. 68o deste mesmo Código.

Ora, na situação sub judice nem sequer temos qualquer documento
mecanográfico remetido ao interessado, que, de algum modo, pudesse
consubstanciar, ou sequer induzir, a prática de um acto administrativo
por parte da autoridade administrativa.

O doc de fl. 36 é um extracto de conta, regularmente remetido
pela instituição bancária à A., ora recorrente, do qual constam diversos
movimentos da sua conta bancária, a débito e a crédito, entre os
quais o da apontada transferência ou lançamento a crédito.

7475

A remessa desse extracto pela instituição bancária não é notificação
de decisão administrativa sobre a pretensão de atribuição de ajudas
formulada, nem sequer decisiva indicação da existência de uma tal
decisão.

A tal documento de informação bancária, e à sua concreta for-
mulação, é totalmente alheia a autoridade administrativa, sendo certo
que esta nenhuma informação prestou à A. sobre a existência de
decisão administrativa eventualmente tomada sobre a sua pretensão.

Como salienta o Ministério Público, a interessada não foi notificada
da prática de qualquer acto administrativo, cuja existência também
não foi apurada nos autos, como se vê da matéria de facto em que
se baseou a decisão sob impugnação.

Há, assim, que concluir que a A., ora recorrente, não foi notificada
de qualquer acto administrativo decidente da sua pretensão, cuja exis-
tência não foi, aliás, demonstrada, pelo que poderia utilizar o meio
processual acção para obter o reconhecimento do direito por si
invocado.

Ao decidir de modo diverso, ou seja, pela impropriedade do meio
processual utilizado, a sentença impugnada fez incorrecta aplicação
da lei, impondo-se pois a sua revogação.

(Decisão)
Com os fundamentos expostos, acordam em conceder provimento

ao recurso, revogando a sentença recorrida na parte em que julgou
procedente a excepção dilatória prevista no art. 69o, no 2 da LPTA,
ordenando o prosseguimento da instância, se outro motivo a tal não
obstar.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Luís Pais Borges (relator) — Ma-
cedo de Almeida — Alves Barata.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Acção para reconhecimento de direito. Legitimidade passiva.
Adequação do meio processual. Segurança social. Acumu-
lação de pensões. Instituições de previdência das ex-colónias.
Desalojados do ultramar. Caixa de Previdência dos Ca-
minhos de Ferro de Benguela.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As acções de reconhecimento de direito e interesse legítimo
devem ser propostas contra o órgão administrativo com
competência para praticar os actos administrativos de-
correntes do (ou impostos pelo) reconhecimento do direito
ou interesse legítimo que o autor se arroga.

II — O Secretário de Estado da Segurança Social - que, em
qualquer caso, só poderia ter competência por delegação
do respectivo ministro -, não tendo competência dispo-
sitiva primária ou por via de recurso hierárquico ou tutelar
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para para praticar qualquer acto administrativo individual
em matéria da fixação ou pagamento das pensões de
velhice pelo Centro Nacional de Pensões, não tem le-
gitimidade para a acção de reconhecimento de direito
em que se pretende a atribuição de determinadas pensões.

III — O DL 335/90, de 29 de Outubro, e legislação comple-
mentar (DL 45/93, de 20/2, DL 401/93, de 3/12, DL
465/99, de 5/11, Portaria 52/91, de 18/1), não visou trans-
ferir para a segurança social portuguesa a responsabi-
lidade pelo pagamento de pensões autónomas com base
na situação contributiva para as instituições de previ-
dência das ex-colónias de inscrição obrigatória. Apenas
se reconheceram os períodos contributivos verificados nes-
sas instituições, totalizando-se a carreira contributiva para
efeitos das prestações reconhecidas no âmbito do sistema
de segurança social português.

IV — O período contributivo para a Caixa de Previdência do
Pessoal dos Caminhos de Ferro de Benguela releva para
suprir a falta ou integrar a carreira contributiva perante
o sistema de segurança social em ordem a determinar
o direito a prestações nos termos (v. gr., período de ga-
rantia, requisitos de atribuição, factores de cálculo) deste
sistema, como se os descontos tivessem sido registados
no âmbito de instituições nele integradas e nos respectivos
regimes, mas não para conferir direito a uma pensão
autónoma correspondente a esse período de descontos.

Recurso no 47.479. Recorrentes: Centro Nacional de Pensões e Se-
cretário de Estado da Segurança Social; Recorrido: Ministério Pu-
blico; Relator: Exmo. Conselheiro Vítor Gomes.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo (1.a Subsecção)
do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
1. O Ministério Público, em representação de António Serafim

Dias Coelho, Filipe Bento Saraiva e José Albuquerque Viegas, propôs
acção de reconhecimento de direito, no Tribunal Administrativo do
Círculo de Coimbra, contra o Secretário de Estado da Segurança
Social e o Presidente do Conselho Directivo do Centro Nacional de
Pensões, pedindo que àqueles sejam reconhecidos os seguintes
direitos:

a) a uma pensão calculada em função dos períodos contributivos
feitos para a Caixa de Previdência do Pessoal dos Caminhos de Ferro
de Benguela (CPP/CFB), tendo em conta os salários reais actualizados
pela Portaria 183/94, de 31/3, e os 10 melhores anos dos últimos
15 de descontos que a Caixa apresentou no Centro Nacional de Pen-
sões (CNP);

b) que aquela pensão seja acumulada com uma pensão corres-
pondente à que foi fixada pela CNP relativa ao trabalho prestado
em Portugal, nos termos do art. 55o do D.L. 329/93;

c) que sejam pagas as diferenças entre os montantes da pensão
a fixar nos termos dos pedidos anteriores e as já pagas.

No saneador (fls. 82 e sgs) foram julgadas improcedentes as ex-
cepções de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Segurança
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Social e de inadequação do meio processual (arto 69o/2 da LPTA).
Por sentença de 20/11/2000 (fls. 136), a acção foi julgada procedente.

Qualquer destas decisões foi impugnada pelos requeridos.
A) Recursos do despacho saneador
A1) Sustenta o Secretário de Estado da Segurança Social (fls.

119/126), em síntese, o seguinte:
- Que não detém competência para proceder ao reconhecimento

do direito que os autores pretendem fazer valer. Tal incompetência
provém não só dos artos 202o a 204o da CRP, mas também das als.
a) e b) do art.o 4o e da al. h) do art.o 6o do DL 96/92, de 23 de
Maio, com a red. introduzida pelo DL 6/98, de 13 de Janeiro, bem
como das als. a) e b) do art.o 24o do DL 115/98, de 4 de Maio,
que aprovou a Lei Orgânica do Ministério do Trabalho e da So-
lidariedade. Dos citados preceitos resulta ser tão-só o CNP o órgão
competente para a fixação das pensões em causa. Ora, a legitimidade
afere-se para a competência para a prática do acto e não pela con-
figuração da lide tal como o autor a delineou, sendo inaplicável o
n.o 3 do art.o 26o do CPC.

- Que o recurso contencioso, seguido da execução de julgado, seria
o meio idóneo para alcançar os fins visados com a presente acção,
pelo que esta não é admissível, nos termos do no2 do art.o 69o da
LPTA.

Ao decidir como decidiu, o despacho saneador é nulo por errada
interpretação e aplicação deste preceito legal e por ter decidido contra
os seus próprios fundamentos, como resulta da al. c) do n.o 1 do
art.o 668o do CPC.

A2) Sustenta o Presidente do Conselho Directivo do Centro Na-
cional de Pensões (fls. 112/118), em síntese:

- Que o despacho saneador enferma de nulidade na parte em que
não julgou procedente a excepção dilatória prevista no n.o 2 do art.o
69o da LPTA, pois que o recurso contencioso dos actos de fixação
da pensão assegurariam eficaz e efectiva tutela dos direitos que os
autores se arrogam.

B) Recursos da sentença
B1) Sustenta o Secretário de Estado da Segurança Social, em síntese

(fls. 156/159):
- Que a sentença violou o disposto nos artos 203o e 204o da CRP,

na medida em que os supostos direitos, ainda que existentes, não
seriam oponíveis a um membro do Governo, que tem a qualidade
de terceiro.

Ao decidir como decidiu, a sentença incorreu na nulidade prevista
na al. b) do n.o 1 do art.o 668o do CPC.

E, ao não conhecer desta questão, colocada pelo ora recorrente
na fase de alegações do recurso contencioso e que não se confunde
com a da ilegitimidade passiva, a sentença incorreu na nulidade pre-
vista na al. d) do n.o 1 do art.o 668o do CPC.

- Quanto ao mais, acompanha a alegação do Centro Nacional de
Pensões.

B2)- Sustenta o Presidente do Conselho Directivo do Centro Na-
cional de Pensões, em síntese, o seguinte:

O Despacho 16-I/SESS/94 apenas estabeleceu um conjunto de
orientações, com vista ao reconhecimento dos períodos contributivos
dos pensionistas de invalidez e velhice da CPP/CFB, nos termos do
DL 335/90, de 29/10, com a red. do DL 45/93, de 20/2. O reconhe-
cimento dos períodos contributivos pelo sistema de segurança
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social português não se destina à atribuição de uma pensão autónoma,
mas sim ao preenchimento ou alteração da carreira contributiva do
beneficiário, no regime geral, relevante para a atribuição de futuras
pensões ou melhoria das já atribuídas conc. l.a a 4.a);

- Com o Despacho Conjunto A-74/97-XIII, de 28 de Abril (DRII
série de 28/4/97) ficaram dissipadas quaisquer dúvidas que pudessem
existir quanto ao acerto da interpretação adoptada pelo CNP. Este
Despacho tem a natureza de interpretação autêntica, tendo a sentença
violado o arto l3o do Cód. Civil e o princípio de separação de poderes
ao não acatá-la (conc. 5.a a 18.a);

- O Despacho no 16-I/SESS/94 não criou qualquer norma legislativa,
apenas determinando o «modus faciendi» da Administração na apli-
cação da legislação existente, sendo princípio fundamental da Lei
de Bases da Segurança Social o de que, no âmbito do regime geral
da segurança social, não é possível acumular duas pensões ao cal-
culadas nesse regime (conc. 19);

- Pelo que a sentença viola quer a Lei no 24/84, de 14/8, o DL
335/90, de 29/10, o Despacho no 16-I/SESS/94, o Desp. 65-I/SESS/94
e o Desp. Conj. A-74/97-XIII, de 28/4/94, sendo consequentemente
nula.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público, em representação dos
autores, contra-alegou, relativamente a todos os recursos, sustentando,
em síntese:

- O Secretário de Estado da Segurança Social é parte legítima,
porque contra ele foi formulado o pedido, tendo por isso interesse
em contradizer e porque estando em causa a aplicação e interpretação
do Despacho no 16-I/SESS/94 da sua autoria, justifica-se a sua presença
no processo para contestar o pedido de reconhecimento de uma pen-
são autónoma aos autores.

- O meio processual é o adequado, pois que nem se invoca qualquer
acto recorrível, nem o recurso contencioso asseguraria, de forma efi-
caz, a defesa dos direitos que os autores se arrogam.

- O entendimento dos requeridos quanto ao fundo da causa viola
disposto no arto 2o do DL 334/90, de 29/10, artos 55o e 97o al.a)
do DL 329/93, de 25/9, arto 1o do DL 45/93, de 20/2, e o Despacho
no 16-I/SESS/94, de 24/2, bem como os princípios constitucionais da
igualdade e da justiça (artos l3o e 266o no 2 da CRP, 5o e 6o do
CPA) e o direito à segurança social no cômputo de todo o tempo
de trabalho na fixação das pensões por velhice ou invalidez (arto

63o no 1 e 5 da CRP).
- É inaceitável o argumento de que os Despachos no 65-I/SESS/94,

de 19/12, e no A-74/97-XII, de 28/4, constituem «interpretação au-
têntica» é inaceitável, porque essa interpretação contraria o regime
legal e da mesma resultam situações de desigualdade reconhecidas.

(Fundamentos)
2. A sentença recorrida considerou provados os factos seguintes:
1 - Os autores são ex-funcionários da Companhia de Ferro de Ben-

guela, onde trabalharam;
2 - Após a independência de Angola regressaram a Portugal, aqui

residem, procuraram trabalho e procederam aos respectivos descontos
para a Segurança Social Portuguesa;

3 - Após a publicação do Despacho 16-I/SESS/94 do Secretário
de Estado da Segurança Social, que assegurou aos reformados da
CFB protecção reconhecendo os períodos de contribuições pagas para
a CPP/CFB e ou a atribuição de pensões de reforma e invalidez,
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todos os reformados da CFB à data de 93/12/31 requereram o re-
conhecimento dos períodos de contribuições e atribuição de pensão;

4 - Os autores, que naquela data não estavam reformados, reque-
reram à SS portuguesa o reconhecimento dos períodos de contribuição
para a CPP/CFB.

5 - A CNP veio a atribuir aos autores pensão de reforma con-
siderando o somatório dos períodos contributivos da CPP/CFB e da
Segurança Social portuguesa, isto é, uma carreira contributiva uni-
ficada no regime geral, pela adição dos períodos contributivos, por
entender que aos pensionistas regressados que não tinham cá trabalho
ou não voltaram a trabalhar ou não descontaram para a Segurança
Social portuguesa têm direito a pensão com início em 94/01/01 cal-
culada nos termos do D.L. 329/93, de 25/9, revalorizando os coe-
ficientes fixados na Portaria 183/94, de 31/1, enquanto que os pen-
sionistas que voltaram a trabalhar e descontaram para a SS portuguesa
e que, em consequência, auferiram pensão, têm direito a uma pensão
revista ou recalculada com efeitos a partir de 94/01/01 nos termos
do art. 80o do Decreto 45 266, de 22/9/63, na redacção do D.L. 486/73,
de 27/9, do Decreto 9/85, de 7/2;

6 - Esta dualidade de critérios determinou que beneficiários com
a mesma antiguidade e até com categoria inferior passassem a receber
pensão superior à de beneficiários com maior antiguidade e categoria
superior, devido à aplicação ou não dos coeficientes de revalorização
dos salários fixados na Portaria 183/94;

7 - Os autores recebem pensão inferior à que receberiam se fosse
seguido o critério da acumulação.

(O direito)
3. Recursos do despacho saneador
3.1. As acções para o reconhecimento de direito ou interesse le-

gítimo seguem os termos dos recursos dos actos administrativos dos
órgãos da administração local, intervindo na posição de autoridade
recorrida aquela contra quem foi formulado o pedido (art.o 70o da
LPTA).

Como este Supremo Tribunal tem repetidamente afirmado, deste
preceito extrai-se a seguinte regra de legitimidade passiva: estas acções
devem ser propostas contra o órgão ou autoridade administrativa com
competência para praticar os actos administrativos decorrentes do
(ou impostos pelo) reconhecimento do direito ou interesse legítimo
que o autor se arroga (acs. STA de 9/2/89, Proc. 25.215, de 16/3/93,
AD-346, de 23/6/98, Proc. 38 063).

Trata-se de uma regra de legitimidade de cariz acentuadamente
substantivo, que bem se compreende pela natureza e função desse
meio processual como complementar dos tradicionais meios conten-
ciosos, instituído sobretudo para suprir as insuficiências de tutela do
recurso contencioso, concebido como impugnação da decisão admi-
nistrativa prévia. Para salvaguarda do princípio da indisponibilidade
da competência das autoridades administrativas e para garantir o mais
eficaz exercício do contraditório, importa assegurar que do lado pas-
sivo da relação processual esteja o órgão que, a existir o direito que
o autor quer ver reconhecido, seria competente para desenvolver a
actividade administrativa correspondente ou tornada necessária por
esse reconhecimento.

Aliás, de outra forma, numa interpretação puramente literal, esta
parte do preceito seria perfeitamente tautológica.

Assim, tratando-se de matéria que é objecto de regulação especial
e a que não são adequados os princípios do processo civil (art.o 1o
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da LPTA), não é aplicável a regra do art.o 26o do CPC, contrariamente
ao julgado no despacho sob recurso.

Ora, é ao Conselho Directivo do Centro Nacional de Pensões que
compete autorizar o reconhecimento dos direitos invocados pelos au-
tores, bem como o processamento e pagamento das correspondentes
prestações (als. a) e b) do art.o 4o e al. h) do n.o 1 do art.o 6o do
DL 96/92, de 23 de Maio, com a red. do DL 6/98, de 13 de Janeiro).
O Centro Nacional de Pensões é uma instituição de segurança social,
de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica de direito público
e autonomia administrativa e financeira (cfr. art.o 1o do DL 96/92,
e n.o 1 do art.o 24o do DL 115/98, de 4 de Maio), sob tutela e su-
perintendência do Ministério do Trabalho e da Solidariedade (cfr.
tb. artos 7o e 57o da Lei no 24/84, de 14 de Agosto).

Assim, o Secretário de Estado da Segurança Social - que, em qual-
quer caso, só poderia ter competência por delegação do respectivo
ministro - não é o órgão administrativo com competência para praticar
qualquer acto administrativo decorrente ou imposto pelo reconhe-
cimento do direito que os autores se arrogam. Neste âmbito, a sua
intervenção só pode decorrer do poder de tutela e do poder regu-
lamentar, não da competência dispositiva para actos individuais e
concretos.

Talvez se justificasse maior discussão acerca da legitimidade do
órgão tutelar para a acção de reconhecimento de direito se os actos
dos órgãos do CNP relativamente à atribuição de pensões estivem
sujeitos a recurso tutelar necessário, o que não vemos que suceda,
nem, aliás, foi invocado (cfr. DL 329/93, de 25 de Setembro, máxime
artos 75o, 92o a 94o e art.o 177o/2 do CPA).

Deste modo, sem competência dispositiva primária ou secundária
para a prática de actos administrativos tornados necessários pelo even-
tual reconhecimento do direito que os autores se arrogam, o Secretário
de Estado da Segurança Social não tem legitimidade passiva para
a presente acção.

Decidindo diversamente, o despacho saneador recorrido não pode
manter-se.

Nestes termos, procedendo as conclusões A) a G) do recurso res-
pectivo (fls. 125), o Secretário de Estado da Segurança Social tem
de ser julgado parte ilegítima e absolvido da instância, ficando pre-
judicadas as demais conclusões do recurso que esta entidade interpôs
do despacho saneador e o recurso que interpôs da decisão final.

3.2. Seguidamente, cumpre conhecer do recurso interposto do des-
pacho saneador pelo Presidente do Conselho Directivo do Centro
Nacional de Pensões e que versa sobre a inadequação do meio pro-
cessual utilizado, por desrespeito do n.o 2 do art.o 69o da LPTA.

Apreciando esta questão, ponderou o juiz a quo o seguinte:
«Sendo certo que aqui está em causa o cálculo da pensão que

os autores recebem, e que obviamente foi fixada por um determinado
acto administrativo, estão também em causa direitos que vão para
além da anulação destes, que é por exemplo o recebimento das di-
ferenças entre as pensões recebidas e a receber. Sempre se poderia
dizer que este objectivo seria alcançável mediante a execução de even-
tual decisão que anulasse o acto de fixação da pensão. É que aqui,
na realidade, apenas estão em causa os direitos dos autores e não
de quaisquer outros em situação semelhante. Não obstante, talvez
a reposição não fosse absolutamente possível, pelo que julgo impro-
cedente, igualmente, a excepção de inadequação do meio.»
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Antes de mais, é manifestamente errada a qualificação do ataque
ao despacho saneador pela perspectiva da violação do n.o 2 do art.o
69o da LPTA como arguição de nulidade. O despacho recorrido co-
nheceu da excepção suscitada pelos requeridos e julgou-a improce-
dente, em coerência com as razões que expôs. Se essas razões sus-
tentam, no plano da correcta interpretação do n.o 2 do art.o 69o da
LPTA, a conclusão a que no saneador se chegou, é questão de erro
de julgamento, não de deficiência da decisão subsumível ao art.o 668o

do CPC.
O n.o 2 do art.o 69o da LPTA, ao estabelecer a regra da com-

plementaridade do meio processual em causa, concilia os princípios
da adequação e da tipicidade dos meios processuais. Para avaliar
da racionalidade e da funcionalidade do meio processual a utilizar
relativamente ao fim a atingir, há que proceder a uma apreciação
casuística da situação em causa. No extremo, como se disse no acórdão
deste Supremo Tribunal de 23/6/99, Proc. 44.697, quando, não obstante
a existência de um acto expresso, analisada a situação concreta e
atendendo à pretensão material do autor, não seja possível ou, pelo
menos, se mostre duvidoso que o interessado consiga, através da in-
terposição do recurso contencioso desse acto e subsequente execução
da sentença anulatória, a reposição ou eficaz tutela dos seus interesses
ou direitos, é justificável o uso da acção prevista no art.o 69o da
LPTA.

Ora, no caso, houve um acto expresso de fixação da pensão face
ao regime geral da segurança social, mas a pretensão dos autores
não é apenas essa ou não se reporta directamente à legalidade do
acto que fixou a pensão. O que os autores sustentam é que lhes
assiste direito a uma pensão calculada em função dos períodos con-
tributivos feitos para a CPP/CFB até à independência de Angola,
tendo em conta a actualização das remunerações de referência de-
corrente da Portaria n.o 183/84, de 31 de Março, e que essa pensão
seja acumulada com uma pensão correspondente à que foi fixada
pelo CNP relativamente ao trabalho prestado em Portugal (O pedido
não é muito claro sobre se se pretende manter esta pensão tal como
foi fixada, com adição dos períodos contributivos, ou se se admite
o recálculo, separando os períodos).

Sobre esta pretensão não recaiu decisão expressa - pelo menos
não foi alegado, nem consta dos factos provados ou do processo ins-
trutor que um acto com tal conteúdo tivesse sido praticado - nem
à fixação da pensão dos recorrentes pode seguramente atribuir-se
o conteúdo implícito de indeferimento de tal pretensão dos ora
autores.

Neste contexto, não tendo o administrado o ónus de recorrer do
indeferimento tácito e muito menos de provocar um indeferimento
tácito, não pode afirmar-se que o recurso contencioso de anulação,
eventualmente seguido da execução de sentença, asseguraria tutela
integral da pretensão material deduzida em juízo contra a Ad-
ministração.

Pelo exposto, o uso da acção para reconhecimento de direito e
interesse legítimo não viola o n.o 2 do art.o 69o, não merecendo pro-
vimento o recurso interposto do despacho saneador pelo Presidente
do Conselho Directivo do Centro Nacional de Pensões.

4. Recurso da sentença
4.1. Como já se disse (supra 3.1.), apenas cumpre conhecer do

recurso interposto da decisão final pelo Presidente do Conselho Di-
rectivo do Centro Nacional de Pensões.
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Respiguemos o essencial da situação dos autores e da contraposição
de posições que este Supremo Tribunal é chamado a apreciar no
presente recurso.

Os autores são ex-funcionários dos Caminhos de Ferro de Benguela,
tendo todos, pelo menos, 24 anos de contribuições para a Caixa de
Previdência do Pessoal dos Caminhos de Ferro de Benguela, contados
até à data da independência de Angola.

Regressando de Angola após 1975, trabalharam em Portugal e con-
tribuíram com descontos no seu salário para a segurança social
portuguesa.

Não chegaram a obter pensão de invalidez ou velhice atribuída
pela CPP/CFB.

Obtiveram pensão de reforma (velhice) do CNP, respectivamente,
desde 16/3/95, 21/6/96 e 26/10/94. A pensão que estão a receber foi
determinada com base na carreira contributiva unificada do regime
geral, pela adição dos períodos contributivos para a CPP/CFB e para
instituições de segurança social portuguesa.

Sustentaram os autores que lhes cabiam duas pensões, a atribuir
pelo CNP:

- uma calculada em função dos períodos contributivos feitos para
a CPP/CFB, tendo em conta os salários reais actualizados pela Portaria
183/84, de 31 de Março, e os 10 melhores dos últimos 15 anos de
descontos para aquela Caixa;

- outra, em acumulação com a primeira, correspondente à que
foi fixada pelo CNP, relativa ao trabalho prestado em Portugal.

Tiveram êxito, sendo-lhes reconhecido o direito nos termos pe-
ticionados na acção.

O Centro Nacional de Pensões defende, essencialmente, o seguinte:
A quem não era pensionista da segurança social portuguesa foi

possível requerer, ao abrigo do Despacho n.o 16-I/SESS/94, o reco-
nhecimento dos períodos contributivos efectuados para a CPP/CFB
até 11/11/75, com efeitos reportados a 1/1/94. Como nesta data entrou
em vigor o DL 329/93, de 25/9, cujo regime se aplica às prestações
requeridas ou promovidas oficiosamente após a sua entrada em vigor
[art.o 97o/al.a)], foi atribuída a esses beneficiários uma pensão cal-
culada em função do período de contribuições efectuadas para a
CCP/CFB e nos termos do DL 329/93, com a revalorização de coe-
ficientes fixados na Portaria n.o 183/94, de 31/3.

A quem já era pensionista da segurança social, por ter um período
de descontos para as instituições portuguesas por um trabalho prestado
em Portugal, foi permitido requerer uma nova contagem de período
contributivo, considerando a totalidade do período de descontos efec-
tuados para a CPP/CFB até 11/11/75 e para a segurança social por-
tuguesa, sendo a pensão revista ou recalculada nos termos da legislação
ao abrigo do qual tinham requerido a pensão.

Os autores têm direito a uma pensão que leve em conta toda a
carreira contributiva, como a que lhes foi concedida, mas não a acu-
mular duas pensões a cargo do CNP, como reclamam.

4.2. Repete o recorrente o erro que já se referiu a propósito do
recurso do despacho saneador, ao concluir (conc. 20.a) que a sentença
recorrida é nula por violar «quer a Lei de Bases da Segurança Social,
Lei 28/84, de 14/8, o DL 335/90, de 29/10, o Despacho n.o 16-I/SESS/94,
o Desp. 65-I/SESS/94 e o Desp. Conj. A-74/97-XII, II série do DR
n.o 98, de 28/4/97».
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Se a sentença errou na aplicação desse bloco de legalidade, incorreu
em erro de julgamento, não em deficiência estrutural sancionável
nos termos do art.o 668o do CPC.

4.3. Vamos, pois, ao fundo da questão, começando por uma breve
exposição do regime jurídico pertinente.

A Caixa de Previdência do Pessoal dos Caminho de Ferro de Ben-
guela foi, por última intervenção legislativa, objecto do regulamento
aprovado pelo Decreto n.o 48.238, de 9 de Fevereiro de 1968, com
a natureza de «caixa de empresa», tendo como escopo gerir a pre-
vidência do pessoal do caminho de ferro de Benguela. Com a in-
dependência de Angola a empresa, a quem incumbia assegurar o
financiamento da Caixa, adquiriu nova nacionalidade.

Em 1988, o Despacho Conjunto dos Ministros das Finanças e dos
Negócios Estrangeiros (DR-II série, de 9/1/89) dá notícia de dificul-
dades surgidas no financiamento da CPP/CFB e da grave situação
dos pensionistas e adopta medidas tendentes a dotá-la, com carácter
provisório e reembolsável, das verbas necessárias ao pagamento das
pensões até um montante equivalente ao valor das pensões mínimas
do regime geral, mediante transferências do Instituto de Gestão Fi-
nanceira da Segurança Social.

Em 1990, o Desp. 37/SESS/90 (DR-II série de 24/5/90), verificando
que se mantinha imprevisível a data da verificação de transferência
dos valores das pensões pela República Popular de Angola para Por-
tugal, veio permitir que os montantes das pensões pagas fossem os
correspondentes aos fixados pelos regulamentos da CPP/CFB, con-
tinuando o abastecimento financeiro da CPP/CFB por parte do IGFSS
com carácter provisório e reembolsável.

Portanto, até aqui, o legislador não pôs a cargo da segurança social
portuguesa a responsabilidade (directa) pelas prestações devidas aos
seus pensionistas ou beneficiários pela CPP/CFB. Houve, apenas, in-
tervenções administrativas de apoio financeiro a uma instituição de
previdência, com o cuidado de salientar que a responsabilidade pelo
financiamento era de uma entidade estrangeira.

O DL 335/90, de 29 de Outubro, reconhecendo que, apesar das
medidas que procuraram enquadrar no sistema geral da segurança
social a situação dos desalojados do Ultramar, se tornava necessário
colmatar lacunas de protecção aos beneficiários de instituições de
previdência das ex-colónias que, por força das vicissitudes do processo
de descolonização estavam impossibilitados de fazer valer os direitos
correspondentes às relações jurídicas de seguro social obrigatório para
que contribuíram, face ao direito então vigente, sem a correspondente
contrapartida actual em prestações, veio estabelecer, com carácter
geral, o direito ao reconhecimento dos períodos contributivos nas
ex-colónias portuguesas no âmbito do sistema de segurança social
português.

As pessoas que preenchessem cumulativamente os requisitos enun-
ciados no art.o 1o do DL 335/90 passaram a ter direito «ao reco-
nhecimento, no âmbito do sistema de segurança social português,
dos períodos contributivos verificados nas caixas de previdência de
inscrição obrigatória dos territórios das ex-colónias portuguesas até
à independência desses territórios», com os objectivos de (art.o 2o)

a) preenchimento dos prazos de garantia necessários para concessão
de pensões de invalidez, velhice e sobrevivência;

b) registo de contribuições na carreira do beneficiário, por forma
a completá-la, no sentido da melhoria quantitativa das prestações
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que, de futuro, lhe venham a ser atribuídas no âmbito do sistema
de segurança social português.

A Portaria no 52/91, de 18 de Janeiro, veio regular o procedimento
para apreciação dos meios de prova para reconhecimento dos períodos
contributivos quando os interessados não pudessem fazer a prova
por meio de certidão emitida pela instituição de previdência que os
abrangeu ou que lhe sucedeu, nos termos do arto 5o do DL 335/90.

Este regime teve uma primeira revisão com DL 45/93, de 20 de
Fevereiro.

O legislador, verificando que, por força do disposto na al. d) do
no1 do art.o 1o do DL 335/90, que excluía do âmbito de aplicação
do diploma quem tivesse já a qualidade de pensionista de qualquer
regime de protecção social obrigatória, alguns pensionistas ficavam
impossibilitados de «obter melhoria dos quantitativos das suas pensões
em função dos anos de actividade a que corresponde o pagamento
de contribuições para as instituições das ex-colónias», além de revogar
a referida alínea d), veio permitir a reabertura de processos.

E foi, seguidamente, completado pelo DL 401/93, de 3 de De-
zembro. Todavia, este diploma revela sobretudo preocupações de ín-
dole financeira e contabilística em ordem a assegurar a posição de
que «no que respeita aos beneficiários a quem havia sido reconhecido
o direito a pensões, cujo pagamento é da responsabilidade dos novos
países africanos de língua oficial portuguesa, que o encargo assumido
pelo Estado Português no que se reporta ao pagamento daquelas
pensões tem de ser, necessariamente, entendido sem prejuízo da sub-
sistência daquela responsabilidade»:

Finalmente, o DL 465/99, de 5 de Novembro, veio dar nova redacção
aos artos 1, 2o e 3o e revogar o arto 4o do DL 335/90, com a finalidade
de alargar aos nacionais não residentes em Portugal o estabelecido
pelo DL 335/90 e abolir o prazo para requerer o reconhecimento
do direito que até aí era estabelecido.

O que até aqui vimos, permite-nos extrair uma primeira conclusão:
o legislador não pôs a cargo da segurança social portuguesa o pa-
gamento das pensões estatutárias da CPP/CFB qua tale.

Numa primeira fase, limitou-se a financiar esta instituição, a título
transitório e reembolsável, para que ela pudesse fazer o pagamento
das pensões já reconhecidas.

E com o DL 335/90 e legislação complementar, em que em termos
genéricos se procurou resolver definitivamente o problema da inte-
gração no sistema de segurança social da população desalojada das
ex-colónias (cfr. antes o DL 259/77, de 21 de Junho, e o DL 351/81,
de 26 de Dezembro), não se visou transferir para a segurança social
portuguesa a responsabilidade pelo pagamento de pensões autónomas
com base na situação contributiva para as instituições de previdência
das ex-colónias de inscrição obrigatória.

Apenas se reconheceram os períodos contributivos verificados nes-
sas instituições como se prestados no âmbito do sistema de segurança
social português. Portanto, esses períodos contributivos passaram a
relevar para suprir a falta ou integrar a carreira contributiva perante
o sistema de segurança social em ordem a determinar o direito a
prestações nos termos (v. gr., período de garantia, requisitos de atri-
buição, factores de cálculo) deste sistema, como se os descontos ti-
vessem sido registados no âmbito de instituições nele integradas e
nos respectivos regimes.
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Não é, pois, no regime legal invocado que os recorrentes encontram
apoio para a sua pretensão de atribuição de duas pensões cumuláveis
a cargo da segurança social portuguesa.

4.4. Não logrando a pretensão dos autores apoio neste regime legal,
interessa considerar os Despachos do Secretário de Estado da Se-
gurança Social invocados pelos autores e pela sentença em suporte
da fixação autónoma de uma pensão, a cargo da segurança social
portuguesa, correspondente ao período contributivo para a CPP/CFB
e da sua acumulação com outra pensão correspondente à totalidade
da carreira contributiva (descontos para a CPP/CFB + descontos para
instituições de segurança social; ou, porventura, menos ambiciosa,
correspondendo esta segunda pensão apenas ao período contributivo
para instituições de segurança social português).

Pelo Despacho n.o 16-I/SESS/94, de 24 de Fevereiro de 1994 -
não publicado no Diário da República - o Secretário de Estado a
Segurança Social, reconhecendo a especificidade da situação em que
se encontravam centenas de pensionistas da CPP/CFB cujos paga-
mentos de pensões de invalidez e velhice tinha cessado, fixou «algumas
regras e procedimentos, que permitam a actuação uniforme no re-
conhecimento dos períodos contributivos e na atribuição de pensões
no âmbito do sistema de segurança social português» relativamente
aos pensionistas de invalidez e velhice que pretendessem o reconhe-
cimento das contribuições pagas para aquela instituição para efeitos
do regime instituído pelos DL 335/90, 45/93 e 401/93.

Para além de outros aspectos, nomeadamente no capítulo de ele-
mentos probatórios, de tramitação de processos e de qualificação das
situações e da atribuição transitória de subsídios extraordinários por
conta das pensões, importa deste Despacho reter o disposto no no

VIII, do seguinte teor: «As normas reguladoras da acumulação de
pensões são aplicáveis às pensões atribuídas por força do reconhe-
cimento dos períodos contributivos, nos termos deste despacho, a
partir do mês em que tiver lugar o primeiro processamento, ainda
que o mesmo se reporte a período anterior».

Estas orientações aos serviços foram complementadas pelo Des-
pacho n.o 65I/SESS/94, de 19/12/94 - igualmente não publicado no
Diário de República - que teve o objectivo de regular a concessão
de um suplemento de apoio social aos pensionistas de invalidez e
velhice da CPP/CFB que exerceram a faculdade prevista no Desp.
16-I/SESS/94.

O pagamento desse subsídio, de montante equivalente à diferença
entre o valor da pensão auferida pelo pensionista em Dezembro de
1993 e o daquela a que ele tem direito por referência a Janeiro de
1994 (ou ao primeiro mês em que foi devida) dependia das seguintes
condições (No II):

a) não pagamento de pensão pela Caixa;
b) o valor da pensão ou pensões pagas pelo sistema de segurança

social português, após a aplicação do Desp. 16-I/SESS/94, ser inferior
àquele a que o pensionista tinha direito, em Dezembro de 1993, con-
siderando não só o montante da pensão da Caixa mas, se tal for
o caso, o das pensões daquele sistema.

Isto é, reconhecendo que a aplicação das regras de cálculo da pensão
do regime de segurança social portuguesa poderia conduzir à fixação
de uma pensão de montante inferior àquela a que o interessado teria
direito face ao regime estatutário da CPP/CFB (embora sem recebê-la
efectivamente), este Despacho entendeu manter o nível de protecção
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social desses pensionistas, mediante a concessão extraordinária de
um suplemento de apoio social.

Independentemente da questão da determinação do seu valor nor-
mativo - não tendo sido publicados na forma legalmente exigida, são
meras instruções aos serviços, no uso dos poderes de superintendência,
sem valor regulamentar externo, logo insusceptíveis de fundar direc-
tamente direitos e obrigações judicialmente exigíveis - não se prevê
nestes despachos a atribuição de uma pensão autónoma, a cargo do
sistema de segurança social portuguesa, aos beneficiários da CPP/CFB
tendo por referência o período contributivo para essa Caixa e as res-
pectivas remunerações de referência.

Apenas se previu neles a situação dos já pensionistas da CPP/CFB
em Dezembro de 1993 - categoria que os autores nesta acção, embora
nela inscritos e com descontos, não chegaram a adquirir - em ordem
a evitar ou minimizar reduções significativas de protecção social.

Não tendo consistência a pretensão dos autores a uma pensão au-
tónoma pelo sistema de segurança social, calculada nos termos da
al. a) do seu pedido (em função dos períodos contributivos para a
CPP/CFB, calculada segundo os 10 melhores dos últimos 15 anos
de descontos para aquela Caixa, com as remunerações de referência
actualizadas), não vem ao caso invocar a permissão legal de acu-
mulação de pensões, nem interessa apurar o sentido do regime es-
tatuído pelo art.o 55o do DL 329/93, com referência ao DL 141/91,
de 10 de Abril, define os critérios a que deve obedecer a acumulação
de pensões), ou do no VIII do Despacho 16.I/SESS/94, que se limita
a regular os efeitos temporais da acumulação, não a estabelecendo.

Também não pode dizer-se que, ao negar aos autores o direito
a uma pensão autónoma correspondente ao período contributivo para
a CPP/CFP, o CNP tenha violado os princípios da igualdade e da
justiça porque se trata de actividade administrativa vinculada e é da
lei que reslta que os autores não têm esse direito.

Do mesmo modo é inexacta a afirmação das contra-alegações de
que é violado o direito ao cômputo de todo o tempo de trabalho
na fixação das pensões por velhice ou invalidez (arto 63o/4 da CRP),
desde logo, porque o período em causa foi considerado no âmbito
da pensão fixada e não é a atendibilidade ou contagem do período
de descontos mas a fixação de uma pensão autónoma por dado período
que é negada.

Finalmente, não há que ponderar a hipótese de aplicação do Des-
pacho Conjunto A-4/97-XIII, além do mais, porque o que neste se
estabelece é um suplemento social de equiparação, coisa diferente
da que foi pedida e é objecto da acção.

4.5. É certo que da aplicação do regime legal pode resultar que
a pensão reconhecida a beneficiários que apenas contribuíram para
a CPP/CFB venha a ser superior à de outros, porventura com re-
muneração ou categoria superior enquanto ao serviço dos Caminhos
de Ferro de Benguela, que tenham efectuado, além dos descontos
para a CPP/CFB, também descontos para instituições de segurança
social portuguesa.

E é até conjecturável que, em casos extremos, o cálculo da pensão
tomando por referência toda a carreira contributiva (CPP + SS) dê
um montante inferior ao cálculo que tomasse apenas por referência
a carreira contributiva para a CPP/CFB.

Mas isso é consequência do regime legal e não da orientação do
CNP.
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Efectivamente, o DL 329/93, de 25 de Setembro, com entrada em
vigor no dia 1 de Janeiro de 1994 (art.o 112o), ao abrigo do qual
foi determinada a pensão dos autores, veio estabelecer o novo regime
de protecção nas eventualidades de invalidez e velhice dos benefi-
ciários do regime geral de segurança social.

Este diploma, em conformidade com o arto 27o da Lei de Bases
da Segurança Social (Lei 24/84), estabeleceu que os valores das re-
munerações registadas, a considerar para a determinação da remu-
neração de referência, sejam actualizados por aplicação do índice
geral de preços no consumidor (IPC), sem habitação, o que se obtém
por aplicação às remunerações anuais consideradas para o cálculo
da remuneração do coeficiente correspondente a cada um dos anos,
conforme tabela estabelecida periodicamente por portaria conjunta
dos Ministros das Finanças e do Emprego e Segurança Social (artos
34o e 35o). A Portaria n.o 183/94, de 31 de Março, estabeleceu esses
coeficientes, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1994.

Assim, não pode excluir-se que o total das remunerações dos 10
anos civis a que correspondam remunerações mais elevadas compreen-
didos nos últimos 15 anos com registo de descontos para a CPP/CFB,
revalorizados nos termos do art.o 34o do DL 329/93, conduza a uma
remuneração de referência superior à que se obtém considerando
os melhores 10 dos últimos 15 anos com descontos para a segurança
social portuguesa. E, por essa via, a uma pensão também superior,
se a diferença da remuneração de referência compensar o efeito con-
trário da provável diferença da taxa global de formação.

No caso, não está provado que se tenha chegado a tanto, mas
apenas que o montante da pensão fixada é inferior ao que corres-
ponderia à soma que resultaria da atribuição de duas pensões, uma
considerando o trabalho e descontos feitos para a CPP/CFB e outra
considerando o trabalho e descontos feitos em Portugal (cfr. n.o 8
da matéria de facto).

Todavia, o que parece ser uma distorção chocante se o nosso ho-
rizonte for o universo restrito dos beneficiários da CPP/CFB, já não
o é no universo global dos pensionistas da segurança social. É que
essa é uma consequência normal do sistema de determinação das
pensões estabelecido nos artos 31o a 35o do DL 329/93, perante car-
reiras contributivas descendentes. Isto é, se a remuneração sujeita
a descontos dos melhores 10 dos últimos 15 anos da carreira con-
tributiva do beneficiário for inferior à remuneração actualizada de
um qualquer período anterior, sempre para o beneficiário seria mais
vantajoso ir buscar as remunerações desse outro período, em vez
daquelas a que a lei manda atender.

Procedem, portanto, as conclusões 1.a a 4.a da alegação do Pre-
sidente do Conselho Directivo do Centro Nacional de Pensões, não
tendo os autores o direito que querem ver reconhecido com a presente
acção.

Pelo que o recurso merece provimento, ficando prejudicada a apre-
ciação das demais conclusões da alegação de recurso.

5. Decisão
Pelo exposto, acordam em:
I - Conceder provimento ao recurso interposto do despacho sa-

neador, pelo Secretário de Estado da Segurança Social, que se absolve
da instância;

II - Negar provimento ao recurso interposto do despacho saneador
pelo Presidente do Conselho Directivo do Centro Nacional de
Pensões;
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III - Conceder provimento ao recurso interposto pelo Presidente
do Conselho Directivo do Centro Nacional de Pensões da sentença
final, que se revoga, e, julgando a acção improcedente, absolvê-1o
do pedido.

IV - Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Vítor Gomes (relator) — Pais
Borges — Azevedo Moreira.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Pessoal da Caixa Geral de Depósitos. Regime jurídico apli-
cável: o do funcionalismo público. Decisão do T.A.C.. Re-
curso; tribunal competente: T.C.A. Arto 40.o, al. a) do ETAF.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O pessoal da Caixa Geral de Depósitos, em matéria dis-
ciplinar, ao regime jurídico dos funcionários públicos,
com as modificações exigidas pela natureza específica
da actividade da Caixa, de harmonia com o disposto
na respectiva Lei Orgânica e nos restantes preceitos apli-
cáveis àquela Instituição de Crédito - n.o 2 do art.o 31
do D.L. n.o 43.953 de 05.04.69.

II — Contudo, já lhe será aplicável o regime jurídico do Con-
trato Individual de Trabalho se houver opção este - n.o 2
do art.o 7.o do D.L. n.o 287/93, de 20 de Agosto;

III — Na situação referida em I, o tribunal competente para
conhecer do recurso interposto da decisão proferida pelo
T.A.C. é o T.C.A.

Recurso n.o 47.635; Recorrente: Joaquim Leal dos Santos; Recorrida:
Caixa Geral de Depósitos, S.A.; Relator: Exmo.o Sr. Cons.o
Dr. Gonçalves Loureiro.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção (1.a Subsecção) do Su-
premo Tribunal Administrativo:

1. Relatório
Joaquim Leal dos Santos, casado, empregado bancário, residente

na Rua Vale do Açor, 127, Sobral de Ceira, Coimbra, recorre do
Acórdão de 15.03.2001, proferido a fls. 346 e 347, da 1.a Secção (1.a
Subsecção) do Tribunal Central Administrativo, que se declarou in-
competente, em razão da matéria, para conhecer do recurso juris-
dicional do T.A.C. de Coimbra que havia negado provimento ao re-
curso contencioso contra a deliberação do Conselho de Administração
da Caixa Geral de Depósitos, de 27.05.98, que lhe aplicara a pena
disciplinar de despedimento com justa causa.

O Exmo.o. Magistrado do Ministério Público, tendo vista dos autos,
exarou o seguinte parecer:

”Salvo o devido respeito - que é muito - por opinião contrária, o
objecto do presente recurso jurisdicional é a douta sentença recorrida,
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a qual versa sobre acto e matéria relativa a funcionalismo público. De
facto, o Recorrente foi admitido ao serviço da C.G.D. antes da entrada
em vigor do diploma que aprovou a transformação da Recorrida em
sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Por isso en-
contra-se vinculado a ela por um contrato de provimento ou contrato
administrativo de direito público e sujeito a um regime de direito
administrativo.

Relativamente ao pessoal admitido antes da entrada em vigor do D.L.
n.o 287/93, de 20 de Agosto, aplicam-se os Instrumentos Colectivos de
Trabalho aplicáveis ao sector bancário, outorgados pela C.G.D., aos
trabalhadores que optaram pelo regime jurídico do contrato individual
de trabalho. Aos que não optaram, como será o caso do ora recorrente,
aplicam-se as mesmas regras de Instrumentos Colectivos de Trabalho,
de modo indirecto, mediante a sua ”adopção” ou ”conversão” em Re-
gulamento Interno, de natureza administrativa.

Pelas mesmas razões aduzidas a fls. 291, e que aqui se dão por re-
produzidas, a partir de 1 de Setembro de 1993 todos os trabalhadores
da C.G.D. passaram a estar materialmente sujeitos às mesmas normas
disciplinares, independentemente da data do seu ingresso na Instituição
e da opção que tenham formulado, residindo a diferença apenas na
natureza jurídica das normas aplicáveis: para os que optaram pelo regime
jurídico do Contrato Individual de Trabalho, as normas disciplinares
decorrem da Lei Geral do Trabalho do sector bancário; para os restantes,
como é o caso do recorrente, é aplicável o Regulamento Interno, de
natureza administrativa que veicule as mesmas normas.

Daí que se entenda que não é este S.T.A. o Tribunal competente,
em razão da matéria, para conhecer do presente recurso jurisdicional,
o qual, em nossa modesta opinião, versa pois acto e matéria relativa
a funcionalismo público, tendo para o efeito a definição de uma situação
decorrente de uma relação jurídica de emprego público.

De resto, e a defender-se, como se defende na douta decisão de fls.
346, que aplicou ”in casu”, o Acordo Colectivo de Trabalho, sempre
seriam competentes os Tribunais de Trabalho, para conhecer, apreciar
e decidir a questão objecto de recurso, à qual se aplicam normas dis-
ciplinares decorrentes da Lei Geral do Trabalho e do Acordo Colectivo
de Trabalho.

Por isso, promovo seja proferida decisão no sentido de declarar este
S.T.A. incompetente, em razão da matéria, a fim de, oportunamente,
se suscitar o pertinente conflito negativo de competência nos termos
do artigo 115.o do C.P.C.”.

Ouvido o Recorrido sobre este Parecer, veio perfilhar a tese de-
fendida pelo Magistrado do Ministério Público e juntou o parecer
de fls. 359 a 407.

Por sua vez o recorrente opina no sentido de ser competente para
dirimir os litígios laborais entre a C.G.D. e os seus trabalhadores
contratados através de um contrato administrativo de provimento a
jurisdição administrativa, mesmo quando esteja em causa a aplicação
de uma sanção de despedimento com justa causa. Juntou cópias de
três decisões: a primeira, respeitante a acção de impugnação de des-
pedimento proposta pelo ora Recorrente no Tribunal de Trabalho
de Coimbra, em que este se julgou incompetente em razão da matéria
e, consequentemente, absolveu a Recorrida da instância; a segunda,
que decidindo um caso análogo, proferiu decisão no mesmo sentido
e, a última, que se pronunciou no sentido de ser competente a ju-
risdição administrativa para dirimir os litígios laborais entre a C. G. D.
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e os seus trabalhadores contratados através de um contrato admi-
nistrativo de provimento.

Colhidos que foram os vistos legais, e nada obstando, cumpre
decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO
O Recorrente interpôs no Tribunal Administrativo do Círculo de

Coimbra, recurso contencioso de anulação da deliberação de 27.05.98,
do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que
lhe aplicou a pena disciplinar de despedimento com justa causa.

Todavia, o aludido Tribunal, por sentença de 29.06.2000, negou
provimento ao recurso.

Inconformado, recorreu para o Tribunal Central Administrativo
- Secção de Contencioso Administrativo -, pedindo que, concedendo-se
provimento ao recurso, a decisão recorrida fosse revogada, anulan-
do-se o acto contenciosamente sindicado.

Por Acórdão de 15.03.2001, o Tribunal ”a quo” declarou-se in-
competente, em razão da matéria, para conhecer do dito recurso,
dizendo ser competente para a sua apreciação este Supremo Tribunal,
com base na seguinte argumentação:

”A entidade recorrida aplicou o regime disciplinar do ACT para o
sector bancário no despacho sindicado.

A este TCA, Secção de Contencioso Administrativo, compete conhecer
dos recursos de decisões dos Tribunais Administrativos de Círculo que
versem matéria relativa ao funcionalismo público ou que tenham sido
proferidas em meios processuais acessórios (art. 40.o, al. a) do E.T.A.F.).

O recurso jurisdicional versando acto e matéria não relativa ao fun-
cionalismo público, por não ter por objecto a definição de uma situação
decorrente de uma relação jurídica de emprego público (art. 104.o do
ETAF), não é da competência deste Tribunal, mas do S.T.A. e respectiva
Secção de Contencioso Administrativo, pelas suas subsecções - art. 26.o,
n.o 1, al. b) do ETAF.

O Acórdão recorrido declarou ser incompetente, em razão da ma-
téria, no caso sub judice, com o argumento da entidade recorrida
haver aplicado ao acto contenciosamente sindicado o regime disci-
plinar do ACT para o sector bancário. Assim, não estando em causa
matéria relativa ao funcionamento público, por não ter por objecto
a definição de uma relação decorrente de uma relação jurídica de
emprego público, carecia da respectiva competência para conhecer
do recurso interposto da sentença de 29.06.2000, proferida pelo T.A.C.
de Coimbra.

Mas não é de perfilhar semelhante decisão.
Senão vejamos.
Como se encontra demonstrado nos autos, o recorrente foi admitido

ao serviço da Caixa Geral de Depósitos antes da entrada em vigor do
DL. n.o 287/93, de 20 de Agosto (vigente a partir de 01.09.93 - art. 10.o),
que operou a transformação da ”Caixa” em sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos.

Contudo, os funcionários, como é o caso do recorrente, admitidos
na vigência do DL. n.o 48.963, de 05.04.69, que aprovou a Lei Orgânica
da Caixa Geral de Depósitos, como pessoa colectiva de direito público,
encontravam-se-lhe vinculados mediante um contrato de provimento
ou contrato administrativo de direito público e sujeitos ao regime ju-
rídico do funcionalismo público, com as modificações exigidas pela
natureza específica da actividade da Caixa como instituição de crédito,
nos termos do art. 31.o, n.o 2, do citado Diploma Legal.
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Mas, o n.o 2 do artigo 7.o do DL. n.o 287/93, de 20 de Agosto,
apesar de reafirmar que os trabalhadores que se encontravam ao
serviço da Caixa à data da sua entrada em vigor continuavam sujeitos
ao regime que lhes era até aí aplicável, que, como já se disse, era
o regime jurídico do funcionalismo público, todavia concedia-lhes a
faculdade de poderem optar pelo regime previsto no número anterior,
ou seja, o regime jurídico do Contrato Individual de Trabalho, me-
diante declaração escrita feita nos termos e no prazo a fixar pela
Administração da Caixa.

Acontece, porém, que o recorrente não exerceu o direito de opção
que a lei lhe conferia, como expressamente é reconhecido pela própria
entidade recorrida (art. 13.o da sua resposta - fls. 88).

Assim sendo, de todo o exposto decorre que o recorrente estava
sujeito ao regime jurídico do funcionalismo público, nos termos acima
expostos. Neste sentido, v. d., entre outros, os Acórdãos deste Supremo
Tribunal de 15.11.94 e de 18.10.2000, respectivamente, recursos
n.os 32.402 e 46.314.

Ora, tratando-se de acto e matéria relativos ao funcionalismo pú-
blico, tal como são definidos pelo artigo 104.o do E.T.A.F., a com-
petência para conhecer do recurso interposto da decisão do T.A.C.
de Coimbra compete ao T.C.A.

3. DECISÃO
Nestes termos decide-se declarar este STA hierarquicamente

incompetente.
Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Gonçalves Loureiro — Rui Bo-
telho — Vítor Gomes.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia. Nulidade pro-
cessual. Nulidade secundária. Modo de arguição. Questão
prejudicial (arto 7o da LPTA). Suspensão da instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo a suspensão da instância baseado no disposto nos
artos 4o, no 2 do ETAF e 7o da LPTA, preceitos legais
invocados no requerimento da ora agravada para efeitos
daquela suspensão, não tendo deste modo o despacho
eximido de conhecer da questão prejudicial, não ocorreu
nenhuma nulidade por omissão de pronúncia.

II — Verificando-se que efectivamente não teve lugar à no-
tificação da parte de elementos juntos ao processo, por
solicitação do tribunal, ocorre a nulidade prevista no art.
539o do CPC, em conjugação com os art. 201o no 1
do CPC.

III — Se a decisão final sobre a questão for proferida, sem
a prévia audição do recorrente, enferma de ilegalidade
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para arguição da qual o recurso jurisdicional é o meio
próprio.

IV — A inércia durante mais de 3 meses a que alude o arto
7o da LPTA quanto ao andamento do processo respei-
tante à questão prejudicial há-de aferir-se segundo um
critério de negligência processual imputável ao autor e
não eventuais atrasos da responsabilidade da Adminis-
tração na obtenção de elementos atempadamente reque-
ridos e que o próprio tribunal entende por necessários
ao julgamento da causa.

Recurso no 47651. Recorrente: Duarte & Marques, SA; Recorridos:
Câmara Municipal de Azambuja e outro; Relator: Exmo. Conse-
lheiro Macedo de Almeida.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Relatório
Duarte § Marques, Lda, sociedade comercial por quotas, com sede

na Rua Correia Teles, no 5-A, Lisboa recorre jurisdicionalmente para
este Supremo Tribunal Administrativo do despacho de 13.11.2000
do Senhor Juiz do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra
(fls. 163) que determinou que os autos aguardassem por mais seis
meses a decisão a proferir no Tribunal do Cartaxo.

Apresentou as alegações de fls. 174 a 185, pedindo a anulação
da referida decisão, tendo formulado as seguintes conclusões:

1.a O direito fundamental a um processo equitativo (art. 6o, § 1
da CEDH e 20o/4 da CRP) abarca o «direito a um processo con-
traditório» garantindo às partes o direito «de tomar conhecimento
de, e de discutir, todo o elemento ou observação apresentado ao
juiz, mesmo por um magistrado independente, tendo em vista in-
fluenciar a decisão» (cf. Acórdão Lobo Machado/Portugal, de 20 de
Fev. de 1996, in Recueil des arrêts et decisions, 1996, I, págs. 195
e segts, e decisões posteriores, amplamente citadas no Acórdão do
TC no 345/99, de 15 de Junho de 1999, Proc. no 996/98, 3.a Secção,
in BMJ 488/102 e segts.).

2.a O despacho recorrido viola o princípio do contraditório (arts.
3o do CPC e 6o § 1 da CEDH e 20o/4 da CRP) e o disposto no
artigo 539o do CPC, ao decidir não existir inércia por parte da Opel-
-Portugal quanto ao andamento da acção que instaurou, fazendo-o com
base em elementos de prova requisitados ao Tribunal Judicial do
Cartaxo e nunca notificados às partes, decidindo tal matéria sem que
as partes, designadamente a recorrente, tenham tido a possibilidade
de se pronunciarem.

3.a Contra o que anteriormente se concluiu, não tolhe a alegação
de que as questões decididas através do despacho recorrido já antes
teriam sido resolvidas pelo despacho de 15.07.99 «proferido sem opo-
sição da mesma recorrente . . .», já que as questões decididas pelo
despacho recorrido em violação do princípio do contraditório só foram
suscitadas em momento posterior a tal despacho, só tendo sido de-
cididas após serem juntos os elementos vindos do Tribunal Judicial
do Cartaxo.

4.a O despacho recorrido enferma de erro de julgamento ao concluir
que em face dos elementos vindos do Tribunal Judicial do Cartaxo
não se constata existir inércia por parte da recorrida particular no
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andamento do processo por esta instaurado nesse Tribunal, quando
o certo é que de tal documentação se extrai inequivocamente que
o processo relativo à «questão prejudicial» se encontra a aguardar
a prática de determinado acto por parte da Autora Opel já ordenado
por despacho de 04.02.2000 e que entre essa data e 29.09.2000 esteve
igualmente parado.

5.a A entender-se que da informação prestada nos autos pelo Tri-
bunal Judicial do Cartaxo é possível extrair a conclusão de que o
andamento da acção aí interposta, está, por sua vez, dependente de
uma outra decisão a proferir no âmbito de um «processo de reclamação
cadastral o qual também «se encontra pendente», ainda assim, não
poderia o Tribunal a quo concluir - como concluiu no despacho re-
corrido - pela inexistência de inércia das partes, sem curar primeiro
de averiguar as razões pelas quais o aludido «processo de reclamação
cadastral» também «se encontra pendente» . . .

6.a De acordo com o disposto no artigo 7o da LPTA, o Juiz está
obrigado a decidir a questão prejudicial no processo do contencioso
administrativo sempre que, tendo inicialmente optado por sobrestar
na decisão de fundo, houver inércia dos interessados por mais de
três meses no andamento do processo relativo à questão prejudicial,
sob pena de omissão de pronúncia (cfr. Ac. STA, 2.a Subsecção de
Cont. Adm., de 16.06.1993, Proc. no 3165S, in www.dgsi.pt e VIEIRA
DE ANDRADE, in Ob. cit., pág. 261).

7.a A decisão recorrida viola por errada interpretação e aplicação
o disposto no artigo 7o da LPTA ao abster-se de conhecer da questão
prejudicial a que o Tribunal a quo estava obrigado nos termos desse
artigo, omissão essa que se traduz em nulidade (cfr. art. 668/1/d)
do CPC, aplicável ex vi do art. 1o da LPTA e Ac. STA, 2.a Subsecção
de Cont. Adm., de 15.06.1993, Proc. no 31655, in www.dgsi.pt).

Não houve contra-alegações.
A fls. 189, o Senhor Juiz sustentou o despacho recorrido nos se-

guintes termos:
A recorrente suscitou a nulidade relativa à falta de notificação

do expediente vindo do Tribunal do Cartaxo, junto a fls. 155-162
e verificando-se que tal notificação não teve efectivamente lugar pelo
que ocorreu a nulidade prevista no art. 539o em conjugação com
os art. 201o no 1 e 202o do CPC.

Porém, também se verifica que a recorrente não arguiu oportu-
namente essa nulidade a contar da notificação do despacho de fls.
163 e em conformidade com o disposto no art. 205o no 1 do CPC,
de modo a poder ser suprida, antes interpôs recurso do referido des-
pacho, motivo por que a mesma se encontra sanada.

Quanto ao mais entendemos dever manter-se o despacho impug-
nado, uma vez que também não se verifica a arguida nulidade de
tal despacho por não conhecimento da questão prejudicial, sendo
coisa diversa a de saber se se verifica ou não o condicionalismo do
art.7o da LPTA, com base no qual foi proferido o despacho impugnado.

Remetam-se os autos ao STA.»
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Procurador-Geral

Adjunto emitiu a fls. 199 e 200, o seguinte parecer:
«Vem interposto recurso do despacho de fls.163 que determinou

a suspensão da instância por mais seis meses até à decisão de questão
prejudicial a proferir em processo pendente no Tribunal Judicial do
Cartaxo.

Sustenta o recorrente que tal decisão, para além de ter sido pro-
ferida sem a sua audiência, o que violaria o princípio do contraditório
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estabelecido no artigo 3o, do C. P. Civil, viola o dever de decisão
consignado no artigo 7o da LPTA.

Afigura-se-nos não lhe assistir razão.
De facto quanto à primeira questão, se é certo que foi omitida

a obrigação de notificação da junção aos autos dos documentos juntos
a fls.156 a 162, os quais serviram de base à decisão de suspensão
da instância, o certo é que tal omissão integra uma nulidade secun-
dária, já sanada por falta de arguição tempestiva - cfr. artigos 201
e 205, n.o1, do C. P. Civil.

Quanto à segunda questão, contrariamente ao pretendido pelo re-
corrente, dos elementos juntos e da informação de fls. 156 do T.
J. do Cartaxo não resulta ter havido inércia das partes no andamento
da acção.

Na verdade, sendo certo que o processo aí pendente aguarda a
junção de uma decisão da reclamação cadastral a apresentar pela
Autora, não é menos certo que a aqui recorrida particular Opel-
-Portugal, fez o que lhe era possível fazer: juntar a prova de que
ainda não havia decisão da reclamação apresentada pelo que não
podia satisfazer o que lhe foi determinado pelo despacho de 4-07-2000,
do Tribunal do Cartaxo.

Não resultando, pois, dos elementos juntos aos autos qualquer in-
dício de inércia da recorrida particular Opel-Portugal, o despacho
recorrido concluindo nesse sentido e ordenando nova suspensão da
instância não incorreu em erro de julgamento, por errada interpre-
tação do artigo 7o da LPTA, pelo que deve ser mantido.

Face ao exposto somos de parecer que deve ser negado provimento
ao recurso.»

Colhidos os vistos legais cumpre apreciar.
II. Fundamentação
1. Matéria de Facto
Interessa para a decisão do recurso a seguinte factualidade

relevante:
1. A recorrente interpôs recurso contencioso da deliberação da

Câmara Municipal da Azambuja de 24 de Agosto de 1998 que, no
essencial, deferiu, sob condição, o pedido de licenciamento apresen-
tado pela recorrida particular OPEL ORTUGAL - COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS, S. A.

2. Após a produção das contestações da autoridade recorrida e
da recorrida particular Opel Portugal, por esta foi apresentada a fls
82/83, o seguinte requerimento:

«1. Na contestação apresentada em 99.04.19, a ora recorrida suscitou
a questão prejudicial da propriedade da vala em causa no presente
processo (v. arts. 2o a 9o), ex vi do disposto no art. 4o/2 do ETAF
e no art. 7o da LPTA.

No recurso contencioso que, sob o no. 669/97, corre termos por
este douto Tribunal, interposto por Duarte & Marques, Lda., foi sus-
citada precisamente a mesma questão prejudicial.

2. Por douto despacho de 99.02.22, de que se junta cópia em anexo,
foi decidido «suspender a instância por três meses, aguardando que
as partes e, designadamente, a recorrente esclareçam no Tribunal
comum a questão prejudicial presente« (v. art. 7o da LPTA; cfr. art.
4o/2 do ETAF).

As razões e fundamentos considerados no referido douto despacho
são aplicáveis mutatis mutandis no presente processo, dado que se
trata de situações absolutamente idênticas.
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NESTES TERMOS,
R. a V. Exa. se digne ordenar a suspensão da instância do presente

recurso até à decisão da questão prejudicial invocada pelos Tribunais
Comuns (v. art. 4o/2 do ETAF, art. 7o da LPTA e art. 97o do CPC),
com as legais consequências.»

3. Por despacho de fls. 93 foram notificadas a recorrente e a au-
toridade recorrida para, em 10 dias, se pronunciarem sobre o requerido
em 2, nada tendo dito.

4. Em 15/7/99 (fls. 96), o Senhor Juiz proferiu o seguinte despacho:
«Conforme requerido pela Opel Portugal, a fls. 82-83, que não

teve oposição, ao abrigo do arto 4o, no 2 do ETAF, suspendo a instância
por seis meses», despacho de que as partes foram notificadas.

5. A mesma recorrida particular apresentou em 27.9.99 (fls. 100)
o seguinte requerimento:

«OPEL PORTUGAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VEÍ-
CULOS, S. A., recorrida particular no processo à margem referen-
ciado, vem informar este douto Tribunal que se encontra actualmente
pendente, no Tribunal Judicial da Comarca do Cartaxo, acção de
condenação em que se peticiona a condenação da ora recorrente
a reconhecer o direito de propriedade da ora recorrida sobre uma
parcela de terreno com a área de 2203 m2, no qual se encontra im-
plantada a obra licenciada pelo acto sub judice.

A recorrida desde já protesta juntar cópia da respectiva petição
inicial, caso tal venha a ser considerado necessário.»

6. Por despacho de 30/9/99 ordenou-se que os autos aguardassem
por seis meses (fls. 101).

7. Em 6.3.2000 (fls. 102) a recorrida particular requereu o seguinte:
OPEL PORTUGAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VEÍCU-

LOS, S. A., recorrida particular no processo à margem referenciado,
vem requerer a suspensão da instância até que seja proferida decisão
no processo que, sob o no. 220/99, corre termos no Tribunal Judicial
da Comarca do Cartaxo, e no qual não foi proferida ainda qualquer
decisão definitiva (v. art. 4o/2 do ETAF, art. 70 da LPTA e art. 9.o
do CPC).»

8. Por despacho de 15.3.2000 (fls. 103) o Senhor Juiz decidiu sus-
pender a instância por mais seis meses, atento o requerido pela re-
corrida Opel Portugal no sentido de se aguardar a decisão a proferir
na acção intentada no Cartaxo, despacho que foi notificado às partes.

9. Em requerimento entrado em 16.3.2000 (fls. 107), a recorrente
requereu o seguinte:

«DUARTE & MARQUES, LDA, recorrente nos autos supra - re-
ferenciados, na sequência do despacho de fl. 100 que determinou
a suspensão da instância por seis meses e atenta a verificação do
termo do citado prazo, vem requerer o seguimento dos presentes
autos com a decisão da alegada questão prejudicial nos termos do
disposto no art. 7o da LPTA.

Mais chama a atenção deste douto Tribunal para o seguinte cir-
cunstancialismo de facto:

a) A recorrida particular (OPEL) requereu nos presentes autos
a suspensão da instância até decisão quanto à titularidade da pro-
priedade da vala ou linha de água que separa as propriedades da
recorrente e da recorrida e requereu igualmente a suspensão da ins-
tância na acção cível interposta pela ora recorrente nos autos principais
à providência cautelar que foi decretada pelo 1.o Juízo, 1.a Secção,
do Trib. Jud. do Cartaxo, sentença confirmada por Acórdão da Re-
lação de Évora (cfr. docs. adiante juntos), o que é revelador do seu
intuito meramente dilatório;
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b) Nenhum dos vícios invocados pela recorrente na p.r. tem que
ver com a propriedade exclusiva de qualquer vala, propriedade ex-
clusiva essa que nunca foi invocada pela recorrente nos presentes
autos, sendo certo que a recorrida articular aceita - pelo menos - que
a recorrente é comproprietária de tais solos (v. arts. 4o e 5o da con-
testação e Instrutor), o que, para o efeito de conhecer da violação
do direito de propriedade da recorrente (arts. 26.o e 27.o da p.r.)
redundaria no mesmo por estarem em causa poderes de transformação
e actos de disposição (v.g. Ac. do STA de 9/3/89 in BMJ 385/405).

c) A ora recorrente assaca ao acto recorrido um conjunto de graves
vícios para cujo conhecimento é absolutamente irrelevante averiguar
da propriedade da dita vala ou linha de água (cfr. arts. 25o e 28o

a 44o da pr.), sendo manifesto o interesse pessoal, directo e legítimo
da ora recorrente para o efeito, sobretudo por estar em causa a vio-
lação de normas que protegem interesses simultaneamente públicos
e particulares, numa relação jurídica trilateral estabelecida entre o
requerente do licenciamento, a autoridade administrativa licenciadora
e o vizinho prejudicado (cfr. Acs. STA de 12.01.84, Acs. Dout. 270/726,
de 18.10.90 Acs. Dout. 353/603 e 11.11.98 BMJ 451/481).

EM FACE DO EXPOSTO e nos termos do disposto no art. 7o

da LPTA, devem os autos prosseguir os seus normais trâmites, co-
nhecendo-se do objecto do recurso, com as legais consequências.»

10. Em 4.4.2000 (fls. 127) a mesma recorrente requereu o escla-
recimento do citado despacho de fls. 103 no sentido de se explicitar
se o mesmo consubstanciava ou não o indeferimento do seu reque-
rimento transcrito em 9.

11. Na sua resposta de fls. 128 a 130, que aqui se dá por inteiramente
reproduzido, o recorrido particular foi de opinião que deveria ser
julgado improcedente o requerimento apresentado pela recorrente
em 16.3.2000, mantendo-se a presente instância suspensa.

12. Em 26.4.200, o senhor Juiz proferiu o seguinte despacho (fls.
131):

«Requerimento de 4/4/2000 da aqui recorrente Duarte e Marques
Lda:

Esclarecemos que por despacho de 15.3.2000 (fls. 103) foi mandada
suspender a instância, por seis meses, pelo que não foi aí considerado
o seu requerimento de 16/3/2000 (data da sua junção, aliás, entrada
neste TAC), no qual pede o prosseguimento dos presentes autos.

Ou seja, o despacho de fis. 103 não indeferiu aquele requerimento
e foi oportunamente notificado.

Nestes termos se procede-ao esclarecimento pedido pela recorrente.
Not.»

13. Por requerimento entrado em 14.7.2000, a recorrente, na se-
quência do despacho transcrito em 12, requereu o seguimento dos
presentes autos com a decisão da alegada questão prejudicial nos
termos do disposto no arto 7o da LPTA.

14. Por requerimento de 22.09.2000 (fls. 152) a recorrida particular
respondeu no sentido de se ordenar a manutenção da suspensão da
instância por um prazo não inferior a seis meses.

15. Por despacho de 2/10/2000 determinou-se que se oficiasse ao
Tribunal Judicial do Cartaxo no sentido de ser remetida ao TAC
cópia da petição inicial da acção ordinária no 220/99 na qual é A.
Opel Portugal e informação sobre o estado daquela acção e «se a
mesma se encontra sem andamento por inércia da A.»
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16. Em resposta o Tribunal do Cartaxo enviou os doc. de fls. 155
a 162 dos autos, deles constando a requerida petição da acção
no 220/99, bem como cópia do seguinte despacho:

«Fls. 278. Satisfaça o solicitado, com cópia da petição inicial, e
informando que os autos se encontram a aguardar a junção pela Au-
tora da decisão da reclamação ao cadastro, com o no 33/96, ordenada
pelo despacho de fls. 192, de 4.02.2000, tendo apresentado o reque-
rimento de fls 274, de 29.09.2000, onde requer a junção aos autos
da certidão do pedido que deu origem ao processo da reclamação
cadastral acima referido, onde consta que o mesmo ainda se encontra
pendente».

17. Da junção desses documentos não foi notificada a recorrente.
18. Em 13/11/2000 (fls. 163), proferiu o Senhor Juiz o despacho

impugnado no presente recurso, do seguinte teor:
«Atento o expediente que antecede vinda do TJ do Cartaxo não

se constata que exista inércia por parte da Opel-Portugal quanto ao
andamento da acção que instaurou naquele tribunal.

Assim sendo, e estando em causa a ocupação dos solos da re-
corrente, segundo alegação sua constante do art. 26o da p.i., e con-
siderando que o despacho de 15.7.99 que ordenou a suspensão da
instância, foi proferido sem oposição da mesma recorrente, os autos
aguardarão por mais seis meses a decisão a proferir no Tribunal do
Cartaxo.

Not.»
2. O Direito
No essencial a recorrente Duarte e Marques Lda, censura o des-

pacho impugnado, por ter violado o princípio do contraditório e por
errado julgamento quanto à inércia da ora agravada Opel Portugal
no andamento do processo respeitante à questão prejudicial, não que
sem antes tenha imputado à mesma decisão nulidade por omissão
de pronúncia (arto 668o, no/d do CPC) - conclusões 6.a e 7.a.

Vejamos se lhe assiste razão, começando pela arguida nulidade
por omissão de pronúncia.

Sustenta a recorrente essa nulidade, uma vez que, de acordo com
o disposto no artigo 7o da LPTA, o Juiz está obrigado a decidir a
questão prejudicial no processo do contencioso administrativo sempre
que, tendo inicialmente optado por sobrestar na decisão de fundo,
houver inércia dos interessados por mais de três meses no andamento
do processo relativo à questão prejudicial, sob pena de omissão de
pronúncia; além de que a decisão recorrida viola por errada inter-
pretação e aplicação o disposto no artigo 7o da LPTA ao abster-se
de conhecer da questão prejudicial a que estava obrigado nos termos
desse artigo, omissão essa que se traduz em nulidade [cfr. art. 668/1/d)
do CPC, aplicável ex vi do art. 1 o da LPTA].

Mas sem razão.
Vimos já no relato da matéria de facto (no 2 a 8) que por despacho

de 15.3.2000 (fls. 103) o Senhor Juiz decidiu suspender a instância
por mais seis meses, atento o requerido pela recorrida Opel Portugal
no sentido de se aguardar a decisão a proferir na acção intentada
no Cartaxo, despacho que foi notificado às partes e não foi objecto
de impugnação pela recorrente.

Ora, o despacho impugnado limita-se a prorrogar por seis meses
a suspensão da instância, por considerar que se mantêm os mesmos
pressupostos do citado despacho de 15.3.99 (por lapso escreveu-se
15.7.99), ou seja que haverá que aguardar a decisão a proferir no
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Tribunal do Cartaxo na acção intentada pela recorrida particular sobre
a questão prejudicial, nos termos dos art.os 4o, no 2 do ETAF e 7o

da LPTA, fundamentação jurídica acolhida por aquele despacho, ao
deferir o requerimento da recorrida particular de fls. 102.

Como bem salienta o Meritíssimo Juiz no seu despacho de sus-
tentação de fls. 189, uma coisa é o não conhecimento da questão
prejudicial nos termos do arto 7o da LPTA, outra bem distinta é
saber se se verificam ou não os condicionalismos nele previstos.

Ora, no caso em apreço e como já se viu, a suspensão da instância
baseou-se no disposto nos art.os 4o, no 2 do ETAF e 7o da LPTA,
preceitos legais invocados no requerimento da ora agravada para efei-
tos daquela suspensão, pelo que não tendo o despacho eximido de
conhecer da questão prejudicial, não ocorreu nenhuma nulidade por
omissão de pronúncia.

Improcedem, assim, as conclusões 6.a e 7.a das alegações do
recorrente.

Nas conclusões 1.a e 2.a a recorrente, sob a designação de violação
do princípio do contraditório previsto no arto 3o do CPC e 6o§ 1
da DEDH e 20o, no4 da CRP, acaba por suscitar no essencial a nulidade
relativa à falta de notificação do expediente vindo do Tribunal do
Cartaxo, junto a fls. 155-162, em que se baseou a decisão de suspensão
da instância no despacho impugnado.

Verifica-se que efectivamente tal notificação não teve lugar pelo
que omitiu-se a prática de um acto que a lei prescreve (arto 229o,
no2 e 539o do CPC), como, aliás, reconhecem o Meritíssimo Juiz
e o Exmo Magistrado do Ministério Público.

Ocorreu deste modo uma nulidade secundária prevista no art.201o

no 1 do CPC., pelo que bem andou a recorrente de contra ela reagir
através do presente recurso jurisdicional, não assistindo razão ao Se-
nhor Juiz ao considerar, no despacho de sustentação de fls. 189, sanada
a referida nulidade, por não ter sido objecto de oportuna reclamação
a contar da notificação do despacho recorrido, em conformidade com
o disposto no art 205o, no 1 do CPC.

É que muito recentemente no Acórdão de 2 de Outubro de 2001
do Pleno da Secção, proferido em recurso por oposição de julgado
(no 42385), ficou definida jurisprudência no sentido de que o recurso
jurisdicional é o meio adequado para reagir contra nulidade processual
não sanada que se encontre a coberto de decisão judicial.

Procedem, assim, as conclusões 1.a a 3.a das alegações da recorrente.
Sucede, porém, que no caso em apreço, e por força do disposto

no no 1, in fine, do arto 201o do CPC, a nulidade secundária cometida
nenhuma influência tem na decisão da presente causa, porquanto,
a recorrente, nas conclusões 4.a e 5.a das suas alegações censura o
despacho recorrido por, no essencial, enfermar de erro de julgamento
ao concluir que em face dos elementos vindos do Tribunal Judicial
do Cartaxo não se constata existir inércia por parte da recorrida par-
ticular no andamento do processo por esta instaurado nesse Tribunal,
quando o certo é que de tal documentação se extrai inequivocamente
que o processo relativo à «questão prejudicial» se encontra a aguardar
a prática de determinado acto por parte da Autora Opel já ordenado
por despacho de 04.02.2000 e que entre essa data e 29.09.2000 esteve
igualmente parado.

Acresce a recorrente que a entender-se que da informação prestada
nos autos pelo Tribunal Judicial do Cartaxo é possível extrair a con-
clusão de que o andamento da acção aí interposta está, por sua vez,
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dependente de uma outra decisão a proferir no âmbito de um «processo
de reclamação cadastral» o qual também «se encontra pendente», ainda
assim, não poderia o Tribunal a quo concluir - como concluiu no
despacho recorrido - pela inexistência de inércia das partes, sem curar
primeiro de averiguar as razões pelas quais o aludido «processo de
reclamação cadastral» também «se encontra pendente»...

Vejamos se lhe assiste razão.
Com efeito, dispõe o arto 7o da LPTA que a inércia dos interessados

relativamente à instauração ou ao andamento de processo respeitante
a questão prejudicial durante mais de três meses determina o se-
guimento do processo do contencioso administrativo, decidindo-se
a questão prejudicial com base nos elementos de prova neste ad-
missíveis e com efeitos a ele restritos.

No caso em apreço, contrariamente ao sustentado pela recorrente,
decorre dos elementos juntos aos autos, máxime do despacho de fls.
156 do Tribunal Judicial do Cartaxo (transcrito no no 16 da matéria
de facto) não ter havido inércia das partes no andamento da acção.

Na verdade, como salienta o Exmo Magistrado do Ministério Pú-
blico, sendo certo que o processo aí pendente aguarda a junção de
uma decisão da reclamação cadastral a apresentar pela Autora, não
é menos certo que a aqui recorrida particular Opel-Portugal fez o
que lhe era possível fazer: juntar a prova de que ainda não havia
decisão da reclamação apresentada pelo que não podia satisfazer o
que lhe foi determinado pelo despacho de 4-02-2000, do Tribunal
do Cartaxo.

Dito de outro modo, a inércia durante mais de 3 meses a que
alude o arto 7o da LPTA quanto ao andamento do processo respeitante
à questão prejudicial há-de aferir-se segundo um critério de negli-
gência processual imputável ao autor e não eventuais atrasos da res-
ponsabilidade da Administração na obtenção de elementos atempa-
damente requeridos e que o próprio tribunal entende por necessários
ao julgamento da causa.

Improcedem, assim, as conclusões 4.a e 5.a das alegações da
recorrente.

III. Decisão
Termos em que acordam em negar provimento ao presente recurso

jurisdicional.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria

em, respectivamente, 60.000$00 e 30.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Macedo de Almeida (relator) —
Alves Barata — Santos Botelho.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Militar. Promoção de oficial. Promoção por escolha. Existência
de vaga.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O direito de progressão na carreira militar não se apre-
senta como absoluto ou irrestrito, sofrendo, designada-
mente, das restrições derivadas dos requisitos legais de
promoção.

II — O acto de homologação da lista de promoção por escolha
não impugnada contenciosamente estabiliza-se na ordem
jurídica, constituindo caso decidido, tornando-se irrecor-
rível, a menos que esteja inquinado de vício gerador de
declaração de inexistência ou de nulidade.

III — A promoção realiza-se de acordo com o ordenamento
estabelecido nas listas de promoção.

IV — A promoção de oficiais das Forças Armadas depende
da existência de vagas no quadro respectivo.

Recurso no 47.680 em que são recorrentes Joaquim Rui Costa da
Cruz e outros e recorrido General Chefe do Estado Maior do Exér-
cito e de que foi Relator o Exmo.o Sr. Cons.o Dr. Santos Botelho.

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

1 - RELATÓRIO
1.1 - Joaquim Rui Costa da Cruz, oficial do exército, residente

na Rua Pina Manique, 139, Manique do Intendente; Jorge Maria
do Vale Pereira, oficial do exército, residente na Av. de Moçambique,
12o - 7o Esq, Oeiras; Abílio António Ferro Faria, oficial do exército,
residente em Mouriscas, Abrantes; António Roy de Miranda Bruto
da Costa, residente na Av. de Roma, 34o - 1o Dto, Lisboa; Jorge
Manuel de Oliveira Martins, oficial do exército, residente na Rua
do Paiol, 19o - 1 o Dto, Ponta Delgada; Manuel António Martins
Infante, oficial do exército, residente na Calçada do Tojal, 41o - 1o

Dto, Lisboa; António Manuel Monteiro Neves Henriques, oficial do
exército, residente na Av. Dr. Roberto Ferreira da Fonseca, 64o 2o

Esq, Salvaterra de Magos, e Álvaro Rodrigo Alpoim de Sousa Mendes,
oficial do exército, residente na Av. de Roma, 31 - 3o - Porta 3,
Lisboa, recorrem do Acórdão do TCA, de 19-12-00, que negou pro-
vimento ao recurso contencioso interposto do despacho, de 9-9-97,
do General Chefe do Estado Maior do Exército, «que lhes indeferiu
requerimento para promoção ao posto de Major».

Nas suas alegações formulam as seguintes conclusões:
«I - Os Recorrentes são Oficiais do Quadro Técnico de Secretariado,

do QP do Exército, no qual ingressaram, no posto de Capitão, em
1 JAN 90, ex vi do disposto nos artos 31/1 e 49/2 do DL 34-A/90,
de 14/1, que aprovou o EMFAR, sendo oriundos do antigo Quadro
de Complemento («milicianos») do Exército, pelo que se encontram
abrangidos, em 1 JAN 90, quer pelo DL 90/78, de 7/7, quer pelo
DL 112/79, de 4/5 (cit. arto 31o do DL 34-A/90).

II - O QTS foi criado exclusivamente para enquadrar os militares
abrangidos por esse dois diplomas, extinguindo-se ao esgotar-se o
universo dos Oficiais a que, em 1.01.90, se destinava (id., 31/3).

III - Ao serem integrados no QP passaram a aplicar-se-lhes todas
as disposições do EMFAR referentes à carreira, no seu desenvol-
vimento até ao posto de Coronel (EMFAR, 259).

IV - Assim, em 1 JAN 96 tinham reunido as condições para a
promoção a Major (EMFAR, 60, 64 e 268), uma vez que, nos casos
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em que se não verificara frequência do CPOS, tal falta não lhes era
imputável, mas apenas à Administração do Exército, que para tanto
não procedera às necessárias nomeações (EMFAR, 64/2).

V - Essa falta, imputável exclusivamente à Administração, originou
uma situação de demora na promoção, pela qual não podem os Re-
correntes sofrer prejuízo (id. 66, no 1, a), e no 3).

VI - Em 1 JAN 96 havia 96 vagas no posto de Major do QP do
Exército, que podiam e deviam ser preenchidas pelos Recorrentes.

VII - O arto 120 do EMFAR, que refere a necessidade de existência
de vagas nos QE, para a promoção, tem de ser entendido, e nessa
parte limitado, se não revogado, de acordo com legislação posterior,
o DL 202/93, de 3/6, cujo arto 3o veio regular o modo de ajustar
os efectivos dos quadros de pessoal das F.A. no período de transição
entre 1 JAN 93 e 1 JAN 96.

VIII - Por força do disposto no no 2 desse arto 3o, a contrario,
a partir de 1 JAN 96 passou a ser obrigatório o preenchimento do
total de 530 vagas do posto de Major do Exército, devendo de imediato
ser accionado o processo administrativo com vista à ocupação dessas
vagas por militares com as condições de promoção EMFAR, 180).

IX - A recusa do direito dos Recorrentes à progressão e ao de-
senvolvimento normal da carreira (Lei no 11/89, de 1 JUN, 11), que
o acto contenciosamente recorrido traduz, configura um tratamento
discriminatório, em prejuízo dos mesmos, enquanto oficiais do QTS.

X - Essa discriminação, em relação a todos os Oficiais dos restantes
QE do Exército, só encontra explicação na circunstância de serem
oriundos do Quadro de Complemento (ex-Oficiais milicianos), o que
quer dizer que estão a ser prejudicados em razão da sua condição
social, contrariamente ao que se prescreve na Constituição (13/2) e
na lei (Lei 11/89, 12/2, e EMFAR, 19/2).

XI - O acto recorrido está, assim, ferido do vício de violação de
lei, por ofensa do disposto, inter alia, no arto 3o, máxime no seu
no 2, do DL 202/93, e nos artos 66o, no 1, e), e no 2, 180/3, 199/1,
b) e 236, c), todos do EMFAR, bem como nos artos 13/2 da CRP,
12/2 da Lei 11/89 e 19/2 do EMFAR.

XII - O fundamento alegado pelo Senhor General CEME da ine-
xistência de vagas no posto de Major do QE/QTS, porque esse QE
apenas comportaria os efectivos que lhe foram fixados pela mesma
Exma. Autoridade Recorrida, no uso do poder de fixar, dentro dos
limites do quadro geral global, os efectivos dos quadros especiais
de cada Arma ou Serviço, inquina o acto recorrido, por outro via,
do vício de desvio de poder.

XIII - Verifica-se, assim, desconformidade entre o motivo prin-
cipalmente determinante da prática do acto recorrido, no exercício
dos invocados poderes discricionários do CEME (inexistência de vagas
no QE/QTS) e o fim visado por lei ao conceder aos CEM esses
poderes para desdobrarem quadros especiais o quadro de pessoal
de cada ramo das FA.

XIV - O Acórdão recorrido apreciou de modo indevido a questão
do número de vagas e seu preenchimento, obrigatório, decidindo con-
trariamente à determinação do DL 202/93, de 3/6, máxime os seus
artos 1o, 3o, nos 1 e 2, do mapa anexo.

XV - Tal como não decidiu, como devia, a suscitada questão de
violação do princípio da igualdade.

XVI - Decidiu ainda incorrectamente a questão do vício de desvio
de poder, por indevida consideração das disposições combinadas dos
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artos 139, d) e g), 178/2 e 179, nos 1 e 4, todos do EMFAR, 13
da CRP e 5o e 6o do CPA.

Termos em que deve o acórdão recorrido ser revogado, anulando-se
o acto contenciosamente impugnado...» - cfr. fls. 111-114.

1.2 - A Entidade Recorrida não contra-alegou.
1.3 O Magistrado do M. Público emitiu Parecer no sentido do

não provimento do recurso jurisdicional.
FUNDAMENTAÇÃO
2 - A MATÉRIA DE FACTO
A matéria de facto pertinente é a dada como provada no Acórdão

recorrido, que aqui consideramos reproduzida, com estabelece o no 6,
do artigo 713o do CPC.

3 - O DIREITO
3.1 Os Recorrentes solicitaram ao Chefe do Estado Maior do Exér-

cito a sua promoção ao posto de Major, invocando para o efeito,
designadamente, estarem «abrangidos pelo art. 59o do EMFAR» e
nunca lhes ter sido aplicado «o constante do no 2 do artigo 31o e
das disposições comuns do Dec.Lei no 34-A/90 de 24JAN de 1990»
- cfr. a alínea e) da matéria de facto dada como provada, a fls. 81.

Contudo, a sua pretensão viria a ser desatendida pelo despacho
objecto de impugnação contenciosa.

Na verdade, por despacho de 9-9-97, a Entidade Recorrida indeferiu
o pedido de promoção formulado pelos Recorrentes.

Os pedidos foram denegados por se ter entendido, fundamental-
mente, que os Caps. Costa da Cruz, Oliveira Martins, Martins Infante
e Neves Henriques não constam da lista de promoção para 1997,
sendo que, quanto aos demais, apesar de constarem da lista de pro-
moção para 1997, o QE/QTS para 1997, aprovado, por despacho do
GEN CEME no 6/97, de 8-1, no posto de Major, de 36 efectivos,
já está ultrapassado, não existindo, por isso, vagas para preencher,
não se podendo esquecer que «o fluxo normal do desenvolvimento
da carreira está condicionado à verificação do pressuposto inerente
à alimentação adequada às necessidades em cada QE.» - cfr. o doc.
de fls. 12-13 do p.i..

Este entendimento foi coonestado pelo Acórdão do TCA, que,
assim, considerou improcedente a arguida violação das normas a este
propósito invocadas pelos Recorrentes.

Ora, a tese acolhida no Acórdão recorrido é, efectivamente, de
sufragar.

Com efeito, este STA tem afirmado reiteradas vezes que o direito
de acesso na carreira, consignado no EMFAR (cfr. o seu artigo 120o),
não é absoluto e irrestrito, já que a própria lei estabelece as respectivas
condições e limitações.

Vidé, a título meramente exemplificativo, os Acs. de 30-5-96 (Pleno)
- Rec. 31880, de 30-1-96 - Rec. 38160, de 26-3-96 - Rec. 34024, de
30-6-96 (Pleno) - Rec. 31880, de 14-1-99 (Pleno) - Rec. 31316 e de
29-4-99 - Rec. 41565.

Algumas dessas restrições prendem-se com os requisitos legais de
promoção e com a existência de vagas.

Sucede, precisamente, que no caso dos autos, como se assinala
no Acórdão do Tribunal «a quo», a simples circunstância de os Re-
correntes Costa da Cruz, Oliveira Martins Marins Infante e Neves
Henriques não constarem da lista de promoção inviabilizava, de «per
si», o deferimento da sua pretensão em ascender ao posto de Major,
não se podendo esquecer que, a este nível, se tratava de promoção
por escolha (cfr. artigos 56o, 234o, alínea c) e 268o do EMFAR).
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Acresce que o acto que definiu a sua impossibilidade de promoção
não foi o acto objecto de impugnação contenciosa, mas aquele que
aprovou a respectiva lista da promoção por escolha dos capitães do
QPS para 1997 (despacho, de 7-1-97), sendo certo que a promoção,
a ocorrer, se teria de processar de acordo com a ordem constante
de tal lista (cfr. o no 1, do artigo 189o do EMFAR).

Na verdade, tal como se decidiu nos Acs. deste STA, de 22-4-97
- Rec. 39314 e de 29-4-99 - Rec. 41565, o acto de homologação da
lista de promoção por escolha, não impugnado contenciosamente,
estabiliza-se na ordem jurídica, constituindo caso decidido, tornan-
do-se irrecorrível, a menos que esteja inquinado de vício gerador
de declaração de inexistência ou de nulidade, devendo a promoção
realizar-se nos moldes já atrás explicitados.

Ou seja, tal como se salienta no Acórdão do TCA, não constando
os aludidos Recorrentes da lista de promoção teriam, inevitavelmente,
de ver denegada a pretensão que formularam à Entidade Recorrida,
como, aliás, veio a suceder.

Por outro lado, em relação aos demais Recorrentes, não obstante
constarem da aludida lista, a sua promoção estava condicionada pela
existência de vaga referente ao quadro a que pertencem (QTS), vagas
esses que, como já decorre do anteriormente exposto, não existiam.

De facto, contrariamente ao defendido pelos Recorrentes o disposto
nos nos 1 e 2, do artigo 3o do DL 202/94, de 3-6, não revogou nem
limitou o regime fixado no artigo 120o do EMFAR, no concernente
ao condicionamento de vagas.

É que, como já atrás se assinalou, a promoção de oficiais das Forças
Armadas depende de existência de vaga no quadro respectivo.

Cfr., neste sentido, entre outros, os Acs. de 26-11-96 - Rec. 34108
e de 4-6-98 - Rec. 40298.

A este propósito não é descabido salientar que, inclusivamente,
a disciplina normativa da situação funcional e profissional dos mi-
litares, por exemplo, a da promoção aos postos superiores da hie-
rarquia, tal como a dos funcionários públicos em geral, porque de
cariz marcadamente estatutário e regulamentar é, por sua própria
natureza, livremente alterável pela lei ou pelo regulamento, em ordem
a poder ser, em cada momento adaptável às necessidades impostas
pelo interesse público a cujo exclusivo uns e outros se encontram
afectados, com ressalta todavia dos direitos estatutários já subjec-
tivados.

Esta tem sido, aliás, a posição reiteradamente afirmada por este
STA, de que são expressão, em especial, os seguintes Acórdãos: de
29-1-97 (Pleno) Rec. 32953, de 19-2-97 (Pleno) - Rec. 34439, de
17-12-97 (Pleno) - Rec. 31957, de 31-3-98 - (Pleno) - Rec. 30500.

Importa, ainda, realçar que as modalidades de promoção contem-
pladas no EMFAR, aprovado pelo DL 34-A/90, de 24-1, depois ra-
tificado pela Lei 27/91, de 17-7 (artigos 52o, 56o e 60o) foram con-
cebidas de molde a privilegiar ao nível dos cargos e funções de res-
ponsabilidade mais elevada, a selectividade, de harmonia com as qua-
lificações, a competência e o mérito revelado pelo militar no seu
desempenho profissional (privilégio do critério do mérito em detri-
mento do da antiguidade).

As necessidades da instituição militar adquirem, como já se viu,
um particular relevo, designadamente, no que respeita ao estabele-
cimento das vagas a preencher, não estando, a este nível, a Admi-
nistração vinculada à estrita satisfação das expectativas de promoção
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dos militares, impondo-se, fundamentalmente, executar as concepções
estratégicas de defesa, definidas pelo Poder Político, neste âmbito
se inserindo, obviamente, o dimensionamento ou redimensionamento
dos quadros.

De qualquer maneira, a promoção está dependente, entre outros
requisitos, da existência da vaga.

Cfr., neste sentido, também Paulo Veiga e Moura, in «Função Pú-
blica, Regime Jurídico, Direitos e Deveres dos Funcionários e Agen-
tes», I Volume, a págs. 423, bem como o Parecer do Conselho Con-
sultivo da PGR, de 16-6-00, in DR II Série, de 2-2-01.

Só que, no caso em análise, não existiam vagas susceptíveis de
possibilitar a promoção dos referidos Recorrentes, irrelevando, ob-
viamente, as vagas hipoteticamente existentes em quadros diferentes
daqueles onde os Recorrentes se inserem, descabida se tornando,
por isso, a invocação que é feita do disposto no no 3, do artigo 180o

do EMFAR, preceito que se reporta às vagas no respectivo quadro
especial e não às porventura existentes em quadros especiais distintos.

Com efeito, é sabido que o quadro de pessoal de cada ramo das
Forças Armadas se desdobra em quadros especiais (cfr. artigos 178o

e 179, no 1 do EMFAR), incumbindo aos CEM de cada ramo fixar
os quadros especiais respectivos.

Refira-se, ainda, que o acto que definiu o número da vagas ao
posto de Major do QE/QTS, a que pertencem os Recorrentes, foi
o despacho do CEME no 6/97, de 8-1-97 e não o acto objecto de
impugnação contenciosa, não se podendo conhecer no recurso con-
tencioso interposto deste último dos hipotéticos vícios que inquinas-
sem o dito despacho, de 8-1-97.

Por último, importa salientar que, tal como resulta do anteriormente
exposto, a não promoção dos Recorrentes se não ficou a dever à
eventual não satisfação das condições gerais e especiais de promoção,
daí que se não possa falar de «demora na promoção», não tendo,
por isso, sido violado o artigo 66o, no 1, alínea e) e no 3 do EMFAR.

Desta via, improcedem as conclusões I a VIII e XIV da alegação
dos Recorrentes.

3.2 O acto contenciosamente impugnado, ou seja, o despacho, de
9-9-97, traduzindo-se no indeferimento do pedido de promoção for-
mulado pelos Recorrentes, com base na existência de vagas e na cir-
cunstância de alguns dos Recorrentes não constarem da respectiva
lista de promoção por escolha, nada tendo estatuído ao nível da dis-
tribuição das vagas pelos diferentes quadros especiais, corresponde
ao exercício de poderes vinculados, razão pela qual, não se tratando
de acto praticado no exercício de poderes discricionários, contra ele
não seja possível eleger como fonte de invalidade nem o vício de
desvio de poder nem o de violação do princípio da igualdade.

Na verdade, como constitui doutrina pacificamente afirmada por
este STA, tais vícios são privativos dos actos praticados no exercício
de poderes discricionários, razão pela qual os mesmos teriam de ser
tidos como improcedentes, quando, como no caso dos autos, tenham
sido arguidos com referência ao despacho objecto de impugnação
contenciosa.

Cfr., em especial, os Acs. de 22-6-83 - AD 264-1511, de 31-1-85
- AD) 284/285-932, de 20-10-87 - AD 324-1484, de 24-3-88 (Pleno)
- AD 325-83, de 20-2-90 - AD 355-842, de 6-11-90 - Rec. 27682,
de 21-12-93 - Rec. 32498, de 21-12-94 - Rec. 31925, de 30-10-97 Rec.
38517, de 12-5-98 - Rec. 42549 e de 9-7-96 - Rec. 35998 (quanto
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ao vício de desvio de poder) e de 2-12-87 - Rec. 24192, de 19-4-88
-Rec. 19686, de 24-4-90 - BMJ 376-628, de 22-1-9-1 - Rec. 27663,
de 14-2-91 - Rec. 28171, de 21-1-92 - Rec. 21105, de 17-5-94 - Rec.
33641, de 24-5-94 - Rec. 32758, de 16-6-94 - Rec. 31319, de 21-6-94
- Rec. 31308, de 23-6-94 - Rec. 31585, de 2-3-95 - Rec. 32511, de
16-3-95 - Rec. 36005, de 30-4-96 Rec. 36001, de 16-5-96 - Rec. 37784,
de 7-11-96 - Rec. 37600, de 10-12-96 - Rec. 32156, de 20-2-97 - Rec.
36677, de 30-4-97 - Rec. 35121, de 2-12-97 - Rec. 24192, de 12-1-99
- Rec. 43874, de 18-2-99 - Rec. 34981 é de 25-2-99 - Rec. 37235
(quanto ao princípio da igualdade).

Improcedem, assim, as demais conclusões.
3.3 Não procede, por isso, qualquer das conclusões da alegação

dos Recorrentes, não tendo o Acórdão do Tribunal «a quo» violado
qualquer dos preceitos nelas invocados.

4 - DECISÃO
Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso juris-

dicional, mantendo o Acórdão recorrido.
Custas pelos Recorrentes, fixando-se para cada um deles os se-

guintes montantes: 40.000$00 de taxa de justiça e 20.000$00 de
procuradoria.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Santos Botelho (relator) — Ma-
cedo de Almeida — Alves Barata.

Acórdão de 6 e Novembro de 2001.

Assunto:

Julgamento da matéria de facto. Poderes da Subsecção. Res-
ponsabilidade civil extracontratual - incapacidade perma-
nente laboral.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Subsecção do STA, nos recursos jurisdicionais inter-
postos das decisões do TAC, conhece de facto e de direito
com os poderes enunciados no art.o 712.o do C.P. C.

2 — Fundamentando-se a resposta a um quesito no teor de
um relatório pericial escrito e no depoimento prestado,
oralmente, em julgamento, não é possível alterar a res-
posta com base no que consta do relatório pericial.

3 — Não obstante o inequívoco valor científico, a prova pe-
ricial é de apreciação livre do tribunal.

4 — É lícito à subsecção retirar ilações da matéria de facto
provada no tribunal «a quo».

5 — Provadas lesões que, em face à Tabela Nacional de In-
capacidades determinam incapacidade permanente labo-
ral, haverá de se considerar provada tal incapacidade,
em grau a determinar posteriormente.

6 — A resposta negativa de um facto não significa mais que
isso mesmo, não podendo valer como prova do facto
contrário ao quesitado.
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7 — A incapacidade permanente laboral, mesmo sem reflexo
imediato na capacidade de ganho, determina a existência
de dano patrimonial a ressarcir, designadamente, em fun-
ção do grau de incapacidade, de acordo com diversos
critérios quer com recurso a fórmulas matemáticas tem-
peradas com juízos de equidade, quer com recurso ex-
clusivo a critérios de equidade.

Recurso no 47.689 em que são recorrente Paulo Rodrigues Morais
e recorrido Município de Santa Maria da Feira e de que foi Relator
o Exmo.o Sr. Cons.o Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do STA:

No TAC/P, PAULO RODRIGUES MORAIS intentou contra o
MUNICÍPIO DA SANTA MARIA DA FEIRA (MSMF) e contra
AXA PORTUGAL, Companhia de Seguros, a presente acção de res-
ponsabilidade civil extracontratual, pedindo a sua condenação soli-
dária no pagamento da indemnização global que liquidou em
12.032.150$00, acrescida de juros moratórios, desde a citação, pelos
danos materiais e morais sofridos em acidente de viação ocorrido
em 27-11-96 e que atribui a deficiente sinalização e iluminação da
via na jurisdição do R.

O processo correu os seus regulares e ulteriores termos, vindo,
a final e por sentença de 5-2-01, a fls. 95-104, a ser julgada a acção,
parcialmente procedente, sendo o R. condenado a pagar a indem-
nização de 3.002.150$00 e juros moratórios.

Foi interposto recurso jurisdicional, quer pelo A., quer pelo R.
concluindo, o A, no termo das respectivas alegações:

1 - Na douta sentença recorrida resultou como assente que o A.
tinha, à data do acidente, dezoito anos de idade, bem como que
frequentava o 12o ano de escolaridade na Escola Profissional de Paços
de Brandão.

2. O A. foi submetido a exame pericial, em cujo relatório consta
ter ficado portador, em consequência do acidente, de um grau de
incapacidade permanente geral de 15% e de um grau de incapacidade
permanente profissional igualmente de 15%.

3. Apesar disso, o douto Tribunal a quo não se pronunciou, como
deveria, quanto a essa matéria, deixando de dar resposta ao quesito
16. da base instrutória, não considerando provado nem não provado
o grau de incapacidade do A.

4. O recorrente considera tal matéria de extrema importância para
a justa decisão do pleito, pelo que devem os autos baixarem ao Tribunal
a quo a fim de que seja dada resposta a tal questão.

5. No entanto, entende o recorrente que existem nos autos ele-
mentos suficientes que permitam que seja dada agora resposta a tal
matéria, ou seja, para se aferir qual o grau de incapacidade permanente
de que ficou portador o recorrente em consequência do acidente.

6. Existindo nos autos, como existe, elementos suficientes para se
aferir da idade, grau de incapacidade permanente e escolaridade do
A. ora recorrente, deverá ser fixada ao A. uma indemnização por
lucros cessantes ou perda da capacidade de ganho, com base num
juízo de equidade.

7. Aliás, tendo resultado provado, como resultou que o A., à data
do acidente, tinha dezoito anos de idade, que ficou com um grau
de incapacidade permanente de 15% e que frequentava o 12.o ano
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de escolaridade, deveria ter o douto tribunal a quo calculado e fixado
o dano patrimonial de A. por lucros cessantes ou perda da capacidade
de ganho, com recurso à equidade.

8. O douto Tribunal a quo tinha assim, ao contrário do que refere
na douta sentença recorrida, elementos suficientes para julgar tal
questão.

9. Ao não dar resposta a todas as questões suscitadas, designa-
damente ao quesito 16. da base instrutória e ao não ter atribuído
ao A. ora recorrente qualquer indemnização a título de lucros ces-
santes ou perda da capacidade de ganho, designadamente com base
num juízo de equidade, violou o douto tribunal a quo o disposto
nos arts. 653o, 655o e 659o do CPC e os arts. 562o, 564o, 566o e
569o do C.Civil.

Por sua vez, o Município réu, no termo das suas alegações, conclui:
1. A douta sentença fundou-se num facto que considera como pro-

vado quando, na verdade esse facto quesito 2 (ou facto 8 do relatório)
não foi dado como provado.

2. Há uma contradição clara, que se impõe seja eliminada.
3. A matéria dada por provada, e especialmente os factos 10 e

11 do relatório, são de molde a conferir ao A., um grau de res-
ponsabilidade, por conduta negligente, na ocorrência do acidente,
em 50%.

4. O montante de 3.000.000$00 pedido a título de danos não pa-
trimoniais é exagerado face aos danos sofridos pelo A.

5. Ao atribuir-lhe tal montante, na sua totalidade, a douta sentença
não teve em conta as regras da equidade, os usos e prática corrente
dos Tribunais.

Apenas contraminutou o A. Paulo.
O senhor juiz sustentou a sua decisão.
Neste STA, o EMMP emitiu parecer no sentido do improvimento

de ambos os recursos.
O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos, agora a decisão.
Na 1.a instância, foi julgada provada a seguinte matéria de facto:
1 - A via indicada como palco do acidente pertence ao concelho

de Santa Maria da Feira, e está sob a jurisdição dos respectivos órgãos
autárquicos - al. A da matéria assente;

2 - Nessa via, e no local do acidente estavam a ser levadas a efeito
pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira obras de regularização
do pavimento, em regime de administração directa - al. B da matéria
assente;

3 - Apesar dessas obras, o piso da estrada não apresentava grandes
irregularidades - al. C da matéria assente;

4 - O local indicado como do acidente estava mal iluminado alínea
D da matéria provada;

5 - A AXA indemnizou o autor pelos danos provocados no seu
ciclomotor - alínea E da matéria provada;

6 - O autor nasceu a 15 de Novembro de 1978 - al. F da matéria
provada;

7 - No dia 27/11/96, cerca das 23H00, o autor circulava na estrada
camarária que atravessa o lugar de Docins - freguesia de Santa Maria
de Lamas, concelho de SMF - no sentido nascente/poente (Docin/Ou-
teiro), conduzindo o seu ciclomotor de matrícula 3-VFR-33-70 (do-
ravante VFR) - resposta à questão 1 da base instrutória;

8 - O VFR seguia pela sua mão de trânsito, com o farol aceso
- resposta à questão 2 da base instrutória;
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9 - A cerca de 70 metros do armazém de produtos de cortiça «An-
tónio Almeida», e de modo imprevisto, deparou-se ao autor um monte
de gravilha - resposta à questão 3 da base instrutória;

10 - ... Que ocupava toda a hemifaixa de rodagem por onde ele
seguia e se elevava a mais de um metro do eixo da via - resposta
à questão 4 da base instrutória;

11 - O VFR embateu nesse monte de gravilha, galgou-o e capotou,
tendo o autor sido projectado a mais de 18 metros de distância de
tal obstáculo - resposta à questão 5 da base instrutória.

12 - A estrada, no local, tem cerca de 8 metros de largura resposta
à questão 6 da base instrutória;

13 - As obras referidas em 2 supra, assim como o dito monte de
gravilha não estavam sinalizadas - resposta à questão 4 questão 7
da base instrutória;

14 - Logo após o acidente, e por causa dele, o autor deu entrada
no Serviço de Urgência (SU) do Hospital de Nossa Senhora da Saúde,
em São Paio de Oleiros, concelho de SMF, donde foi transferido
para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG) - resposta
à questão 8 da base instrutória;

15 - Aqui recebeu tratamento e permaneceu internado até 3 de
Dezembro de 1996, apresentando uma fractura basicervical esquerda,
fractura ramo isquiopúbico esquerdo e fractura do punho esquerdo,
além de contusões e escoriações por toda a parte esquerda do corpo
- resposta à questão 9 da base instrutora;

16 - ... E foi operado, tendo realizado osteossíntese com DHS da
anca esquerda - resposta à questão 10 da base instrutória;

17 - ... Ainda hoje mantendo, na perna esquerda, um «ferro» apa-
rafusado com duas anilhas ao osso - resposta à questão 11 da base
instrutória;

18 - Continuou a ser observado no CHVNG, em regime de am-
bulatório até 16 de Dezembro de 1997, altura em que foi dado como
clinicamente curado - resposta à questão 12 da matéria de facto;

19 - ... Aí se tendo deslocado em 10.12.96, 07.01.97, 04.02.97,
06.05.97, 08.07.97 e 16.12.97 - resposta à questão 13 da base instrutória;

20 - O membro superior esquerdo do autor teve que ser engessado
durante 10 dias -resposta à questão 14 da base instrutória;

21 - Dada a gravidade dos ferimentos, o autor teve que ficar com
o corpo imobilizado (de cama) até Fevereiro de 1997 - resposta à
questão 15 da base instrutória;

22 - Em consequência do acidente o autor apresenta atrofia da
nádega esquerda, atrofia da coxa esquerda em 2 centímetros, en-
curtamento em 1,5 centímetros do membro inferior esquerdo, limi-
tação da mobilidade da anca esquerda, nos movimentos de rotação
interna e de abdução, que são dolorosos e cicatriz resultante de in-
tervenção cirúrgica situada na face lateral do terço superior da coxa,
com 16 centímetros de comprimento, sem queixas subjectivas asso-
ciadas - resposta à questão 16 da base instrutória;

23 - À data do acidente, o autor frequentava o 12o ano na Escola
Profissional de Paços de Brandão - resposta à questão 17 da base
instrutória;

24 - Por causa do sucedido viu-se impedido de frequentar parte
das aulas - resposta à questão 18 da base instrutória;

25 - Com o decorrer do tempo, a dor referida na resposta ao quesito
16 terá tendência agravar-se, sendo também possível que, no futuro
o autor venha a apresentar desgaste mais precoce na anca esquerda
- resposta à questão 20 da base instrutória;
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26 - Em consequência o acidente, o autor fica a claudicar da perna
esquerda por toda a vida, e com cicatriz permanente e bem visível
-resposta à questão 21 da base instrutória;

27 - O que lhe provoca grande sofrimento moral - resposta à questão
22 da base instrutória;

28 - O autor teve de suportar dores e uma anestesia - resposta
à questão 23 da base instrutória;

29 - Como consequência das lesões sofridas, continua a padecer
de dores físicas, sobretudo com as mudanças de tempo ou quando
permanece mais de meia hora de pé - resposta à questão 24 da base
instrutória;

30 - Temeu ficar gravemente defeituoso e angustiou-se com isso
- resposta à questão 25;

31 - Por causa do acidente, o autor despendeu em tratamentos
a quantia de 2.150$00 - resposta à questão 27 da base instrutória;

32 - O autor era, à data do acidente, são e sem defeitos físicos-
-resposta à questão 28 da base instrutória;

33 - Praticava actividades desportivas, e era alegre e comunicativo
- resposta a questão 29 da base instrutória;

34 - Por causa do acidente deixou de poder dedicar-se a essas
actividades e tornou-se triste e taciturno - resposta à questão 30 da
base instrutória...

O recorrente impugna este julgamento da matéria de facto, no
ponto em que, no seu entender, o tribunal «a quo» deixou de responder
à matéria do quesito 16o da base instrutória, onde se averiguava,
para além do mais, a (in)existência e grau da incapacidade permanente
laboral sofrida.

Ora, do exame dos autos resulta que o tribunal «a quo» respondeu
à matéria do «complexo« quesito 16, em que se fez remissão para
uma declaração médica com múltiplos factos, restringindo a matéria
provada.

Assim e de acordo com a interpretação correcta da resposta, ha-
veríamos de entender que o tribunal julgou não provada a incapa-
cidade permanente que o A. invocou.

Este tribunal que conhece de facto e de direito, no que tange ao
exame crítico do julgamento da matéria de facto tem os poderes enun-
ciados no art. 712o do CPC, designadamente, do seu n.o 1.

Ora do acórdão de 30-11-00, resulta que a convicção do tribunal
na resposta ao quesito 16 se firmou na ponderação do laudo pericial
de fls. 82 a 92 e no depoimento prestado oralmente, em julgamento,
da testemunha António Costa, amigo e parceiro do A .nos momentos
de lazer de ambos, pelo que do processo não constam todos os ele-
mentos de prova que serviram de base à decisão.

Esta circunstância obsta a que este tribunal possa alterar a resposta
a tal quesito, com fundamento no inequívoco teor do relatório de
perícia medico-legal, realizada no IML do Porto e onde se concluiu
ter sofrido o A., como consequência necessária dos ferimentos pa-
recidos no acidente, para além do mais, incapacidade permanente
profissional de 15% ( fls. 91).

É que, não obstante o seu inequívoco valor científico, a prova pe-
ricial relatada, nos termos do art. 389o do C. Civil, é de livre apreciação
do tribunal.

Na esteira do que decidiu a Rel. Évora, no seu ac. de 6-7-93, in
BMJ 429, 910, poderíamos referir que «o julgador não pode funcionar,
ele mesmo como perito, afastando deliberadamente o parecer contido
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no relatório dos peritos, substituindo-lhe, sem fundamentar, outros
elementos de convicção».

Porém e não sendo o relatório pericial um documento para os
efeitos do disposto no art. 712o, n.o 1 al. c), terá este tribunal que
aceitar a resposta.

Tal porém não esgota os poderes de conhecimento da matéria
de facto que a este tribunal incumbem, pois, também e inequivo-
camente lhe cabe o poder de retirar, nos termos do art. 351o do
C. Civil, ilações da matéria de facto dada como provada pela
1.a instância.

E neste campo, do confronto da matéria de facto dada como pro-
vada, nomeadamente na resposta ao quesito 16, com os incisos da
Tabela Nacional de Incapacidades, aprovada pelo DL 341/93 de 30-9,
vemos que a «atrofia da nádega, da coxa, em 2 cms, o encurtamento
em 1,5 cms do membro inferior, a limitação de mobilidade da anca
nos movimentos de rotação interna e abdução», tais efeitos perma-
nentes da lesão, isolados e/ou em conjunto determinam incapacidade
permanente profissional, em grau variável.

Desta forma, à matéria da resposta ao art. 16o da base instrutória,
faz-se acrescer que o A. sofreu ainda incapacidade permanente pro-
fissional, em grau não determinado, alterando-se, em tal conformidade
o julgamento de facto acima transcrito.

Também o Município R. se insurge porque, não obstante a resposta
restritiva ao quesito 2o, o senhor juiz, no discurso decisório da matéria
de direito, continuou a considerar que o A. circulava a velocidade
não superior a 40 km/hora.

Aqui, já não estamos em face de qualquer pedido de alteração
da matéria de facto, mas sim de mero lapso em sede da decisão
de direito em cuja sede deverá ser tratado.

A pretensão de a resposta restritiva ao quesito, no que tange à
velocidade, se transformar na prova do facto contrário, é que não
encontra eco, nem na lei, nem na prática jurisprudencial, pois é pacífico
o entendimento de que a não prova de um facto, não significa mais
que isso mesmo, não podendo valer como prova do contrário do
que era quesitado. O facto de o A. não ter logrado provar que circulava
a velocidade inferior a 40 Kms./hora, não significa que se deva con-
siderar que circulasse a velocidade superior.

Também os factos resultantes das respostas aos pontos 4 e 5 da
base instrutória (existência, na via de um monte de gravilha elevado
em mais de um metro sobre respectivo leito, galgado em mais de
18m pelo A., após o embate) podendo, é certo sugerir uma circulação
em velocidade elevada, não é indício seguro e inequívoco de tal facto.

Desta forma carece de fundamento a pretensão do R. na declaração
da concorrência da culpa do lesado na produção do acidente, pois
nenhum facto censurável, designadamente, a circulação com velo-
cidade excessiva lhe pode ser assacado.

Regressando, agora, à análise das restantes questões suscitadas no
recurso do A, vemos que haverá de considerar-se, para além do que
foi provado pela 1.a instância, há a considerar que o A. sofreu, também,
IPL em grau a determinar em momento posterior.

Ora, como pacificamente é entendido, a situação de incapacidade
permanente laboral, mesmo sem reflexo imediato na capacidade de
ganho, determina a existência de dano patrimonial, a ressarcir, de-
signadamente, em função do determinado grau de incapacidade, de
acordo com variados critérios, normalmente seguidos pelos tribunais,

(1) V.g., cf. acs. STJ de 17-5-94 - CJSTJ, t2, 101; de 2-3-95 - Po 86033; de 18-3-97 CJSTJ
t2, 24; de 11-2-99 e de 24-2-99 in BMJ 484, pgs. 352 e 359; de 16-3-99 - CJSTJ, tl, 167;
de 17-5-94 - CJSTJ t2, 101; de 11-5-00 - Po 00B274, de 25-5-97 - Po 96A444, processos
sumariados in http:www.dgsi.mj.pt.

(2) Sumariado in http:www.dgsi.mj.pt
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quer com recurso a fórmulas matemáticas, temperadas com juízos
de equidade, quer com recurso exclusivo a critérios de equidade, nos
termos do art. 566o, n.o 3 do CCivil (1).

No que tange à impugnada fixação dos danos não patrimoniais,
se o valor fixado já ultrapassa os limites do simbolismo que, durante
décadas, por razões que não vêm ao caso, foram fixadas as indem-
nizações judiciais, o certo é que, de há algum tempo a esta parte,
as indemnizações por responsabilidade civil extracontratual têm vindo
a ser aumentadas, de forma a repararem e compensarem mais con-
dignamente os danos sofridos.

A comprovação do que acaba de se afirmar poderá ser feita no
exame da jurisprudência aqui citada, designadamente, no decidido
no ac. STJ de 25-9-99 - Po 99A335 (2), em que, decidindo-se em
situação fáctica muito próxima da dos autos se atribui indemnização
mais elevada.

De qualquer modo e até pelo referido, tendo em conta a extensão
dos danos, como especificado na sentença, tendo em conta as con-
sequências permanentes consideradas, a indemnização por danos não
patrimoniais, afigura-se-nos criteriosamente fixada e de manter.

Pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso interposto
pelo R. Município de Santa Maria da Feira e em conceder provimento
parcial ao recurso interposto pelo A., pelo que se altera a sentença
recorrida, de forma a acrescer à indemnização já fixada, a indem-
nização pelos danos patrimoniais decorrentes da situação de inca-
pacidade permanente parcial sofrida, a liquidar, como acima referido,
em função do grau de incapacidade apurado, em execução de sentença.

Custas na proporção do vencido.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — João Cordeiro (relator) — Gon-
çalves Loureiro — Rui Botelho.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Licença de construção. Anexos. Área de ocupação dos anexos
do edifício de habitação.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, nos termos da lei em vigor, os «anexos» não podem ocupar
área superior a 50 m2 da propriedade em que se implantam,
na construção de novos anexos deve levar-se em conta a
área ocupada pelos já instalados, de modo a não ser ul-
trapassada aquela área.

Recurso no 47.721, em que são recorrentes Francisco José de Sá Lopes
e outra e recorrido o Vereador do Pelouro da Câmara Municipal
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de Viana do Castelo e de que foi Relator o Ex.mo Conso Dr.
Adelino Lopes.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Francisco José de Sá Lopes e mulher, identificados nos autos, in-
terpuseram, no TAC do Porto, recurso contencioso de anulação do
despacho de 5 de Março de 1998, do Vereador do Pelouro da Área
Funcional de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Viana do
Castelo que lhe indeferiu o pedido de licenciamento de um anexo
à sua habitação, destinado a garagem e arrumos.

Por sentença de fls. 56 e segs. foi negado provimento ao recurso.
Não se conformando com o assim decidido, vem agora interposto

o presente recurso jurisdicional em que os recorrentes pedem a re-
vogação da sentença e o provimento do recurso, com base nos fun-
damentos constantes da sua legação de que extraíram as seguintes
conclusões:

A decisão recorrida deve ser revogada com fundamento em nulidade
por violação da Lei, designadamente:

- do no 7 do arto 16o do Regulamento do PDM de Viana do Castelo;
- Não respeita direitos adquiridos ao abrigo da lei em vigor à data

em que as construções em causa foram efectuadas;
- O regulamento do PDM entrou em vigor em data posterior, 31

de Dezembro de 1991.
- Pelo que a sua aplicação a uma situação criada 20 anos antes

constitui uma aplicação retroactiva da lei, violando o princípio geral
de direito consignado no arto 12o do C. Civil, e consequentemente,
anulado o despacho da entidade recorrida que indeferiu o pedido
de licença de habitabilidade da habitação e anexo para garagem e
arrumos.

A Autoridade recorrida não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer

de fls. 76 no sentido de que o recurso merece provimento porquanto
o que está em causa é o pedido de licenciamento de um anexo à
casa de habitação que não excede a área de 50 m2, não sendo de
levar em conta um anexo anteriormente existente no prédio.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
A sentença recorrida assentou sobre a seguinte matéria de facto

que se considera provada:
1 - Os aqui recorrentes são proprietários do prédio rústico inscrito

na Matriz Predial da freguesia de Meadela, concelho de Viana do
Castelo, sob o artigo 405o, e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Viana do Castelo sob o no 12 335, tendo efectuado o
registo a seu favor em 26 de Outubro de 1981;

2 - Nos anos 1981/82, os recorrentes construíram nesse terreno
uma casa de habitação e um anexo para garagem e arrumos, cujo
processo de licenciamento correu termos sob o no 1560/80-Meadela,
na CMVC;

3 - E em Agosto de 1987 nele instalaram um pré-fabricado com
a área de 16 metros quadrados, para alojamento de um cavalo de
sela;

4 - O prédio urbano dito em 2 supra encontra-se inscrito na matriz
predial da freguesia de Meadela sob o artigo U-01389;

5 - O anexo para garagem e arrumos dito em 2 supra tem uma
área de 50 metros quadrados;
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6 - O pedido de legalização do pré-fabricado dito em 3 supra foi
indeferido por despacho de 12 de Dezembro de 1996, da autoria
da entidade aqui recorrida;

7 - Tal despacho foi anulado, com fundamento em falta de fun-
damentação, por sentença de 26 de Janeiro de 2000, já transitada
em julgado, proferida no recurso contencioso no 205/97 deste mesmo
tribunal;

8 - Em 10 de Março de 1997, o recorrente marido pediu ao Pre-
sidente da CMVC que lhe fosse concedida licença de utilização re-
lativamente à casa de habitação e anexo para garagem e arrumos
referidos em 2 supra - tudo conforme consta de folha 9 dos autos,
dada por reproduzida;

9 - Em 18 de Junho de 1997, e na sequência desse pedido, foi
lavrado «Auto de Vistoria» no qual se conclui não estarem reunidas
as condições para a emissão de licença de utilização - tudo conforme
consta de folha 12 dos autos, dada por reproduzida;

10 - Em 20 de Junho de 1997, e na sequência desse auto, foi pro-
ferido despacho pela entidade aqui recorrida do seguinte teor: «Ho-
mologo» - ver folha 12 dos autos (parte manuscrita);

11 - Por oficio datado de 25 de Junho de 1997, foi o recorrente
notificado deste despacho - ver folha 11 dos autos - cujo teor damos
por reproduzido;

12 - Em Novembro de 1997, e na sequência do teor dos ditos
auto de vistoria e despacho, o recorrente apresentou na CMVC pro-
jecto de arquitectura visando aprovar as alterações levadas a efeito
na moradia e anexo;

13 - Em 2 de Março de 1998, foi emitido o parecer no sentido
da aprovação do projecto relativamente à moradia, mas no do in-
deferimento da pretensão do recorrente relativamente ao anexo, por
incumprimento dos parâmetros urbanísticos definidos na alínea 7 do
artigo 16o do Regulamento do PDM, evocando-se para o efeito a
alínea a) do artigo 63o do DL no 445/91 - tudo conforme consta
de folha 20 dos autos, dada por reproduzida;

14 - Em 5 de Março de 1998, e na sequência deste parecer, a
entidade recorrida, ao abrigo de poderes delegados pelo Presidente
da CMVC, despachou: «Indeferido nos termos da informação supra»
- ver folha 20 dos autos (parte manuscrita) - acto recorrido;

15 - Em 11 de Março de 1998, foi o recorrente notificado deste
despacho e para se pronunciar nos termos do artigo 101o do CPA,
dentro do prazo de 10 dias - tudo conforme consta de folhas 13
a 15 dos autos, dadas por reproduzidas;

16 - Em 14 de Abril de 1998, o recorrente dirigiu à entidade re-
corrida, ao abrigo do artigo 31o da LPTA, o requerimento junto a
folha 16 dos autos - dado por reproduzido;

17 - Em 8 de Maio de 1998, foi notificado ao recorrente que,
uma vez que não se pronunciou no âmbito de audiência prévia no
prazo de que dispunha para o efeito, se consolidou a de indeferimento
tomada a 5 de Março de 1998 - tudo conforme consta de folhas
17 e 18 dos autos, dadas por reproduzidas;

18 - Em 13 de Maio de 1998, voltou o recorrente a dirigir à entidade
recorrida pedido de certidões, nos termos da folha 19 dos autos, dada
por reproduzida;

19 - Em 25 de Maio de 1998, e na sequência deste requerimento,
foi-lhe entregue a certidão de folhas 20 e 21 dos autos;

20 - Este recurso contencioso deu entrada em tribunal a 8 de Junho
de 1998.
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Sendo esta a materialidade relevante, vejamos a solução de direito
atentas também as alegações dos recorrentes e respectivas conclusões
e os demais elementos dos autos.

Está em causa o indeferimento de um pedido de licenciamento
(legalização) de alterações levadas a efeito na moradia dos recorrentes
e respectivo anexo destinado a garagem e arrumos.

De acordo com parecer dos respectivos serviços, o despacho re-
corrido indefere o pedido de legalização do anexo por incumprimento
dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no no 7 do arto 16o do
Regulamento do PDM de Viana do Castelo, uma vez que a área
bruta respectiva ultrapassaria os 50 metros quadrados permitidos na-
quela norma.

Com efeito embora a área do anexo destinado a garagem e arrumos
não ultrapasse os 50 m2, a CMVC adiciona a esta área a do pré-
-fabricado que os recorrentes instalaram também na propriedade onde
se situam aqueles anexos a legalizar.

Segundo o referido no 7 do arto 16o do Regulamento do PDM
de Viana do Castelo, nos espaços urbanos «os anexos não deverão
ocupar área superior a 10% da área total do lote ou propriedade
em que se implantam, não podendo essa área ultrapassar 50 m2 ...».

Ora conforme consta da matéria de fato e os recorrentes reco-
nhecem nas suas alegações, é incontroverso que existe na propriedade
dos Recorrentes uma outra instalação - uma construção pré-fabridada
aí levada a efeito pelos recorrentes para alojamento de um cavalo
de sela - com a área de 16 m2 e que foi objecto de um pedido
de legalização autónomo que ainda não está resolvido.

No conjunto, a área da propriedade ocupada por estes anexos (ga-
ragem e arrumos e alojamento do cavalo enquanto se mantiver) excede
a permitida pelo Regulamento do PDM, pelo que não merece censura
a sentença recorrida que negou provimento ao recurso do despacho
que, com base naquele fundamento, indeferiu a pretensão dos
recorrentes.

Não se vê, aliás, porque é que a construção destinada a garagem
pode ser considerada um anexo ao edifício para habitação e a edi-
ficação de um alojamento para um cavalo de sela não pode ter essa
qualificação.

A norma do arto 16o, no 7 do Regulamento do PDM de Viana
do Castelo não estabelece regimes diferentes para os anexos em função
do fim a que se destinam ou possam destinar-se, nem atribui tal
qualificação de anexos em função desse fim.

Assim, no regime aplicável invocado pelos recorrentes, enquanto
se mantiverem os anexos ao edifício de habitação que, no seu conjunto,
ocupam uma área da propriedade em que estão implantados superior
a 50 m2, não viola a lei, nomeadamente as normas invocadas, o des-
pacho que indefere a respectiva legalização.

Por outro lado tendo os recorrentes pedido a anulação do despacho
recorrido com fundamento na violação de normas do Regulamento
do PDM vigente e do arto 63o, al. a) do DL 445/91, de 20.11, aplicáveis
ao pedido de legalização das alterações levadas a efeito nas edificações
em causa, não se compreende a inclusão nas conclusões da matéria
relativa ao alegado desrespeito de alegados direitos adquiridos (di-
reitos cuja origem e espécie nem sequer vêm especificadas, uma vez
que resulta dos autos que as obras a legalizar foram construídas sem
a necessária licença) ao abrigo da lei em vigor à data em que tais
construções (alterações) foram efectuadas.
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Trata-se de matéria que não foi alegada nem apreciada no Tribunal
recorrido e que agora não pode ser também apreciada, por se tratar
de matéria nova.

Improcedem nos termos expostos as conclusões dos recorrentes
pelo que acordam em negar provimento ao recurso.

Custas pelos recorrentes com taxa de justiça e procuradoria que
se fixam respectivamente em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Adelino Lopes (relator) — Amé-
rico Joaquim Pires Esteves — Francisco Diogo Fernandes.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Verificador auxiliar aduaneiro. Eficácia do acto revogatório.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O acto pelo qual a Administração reforma a situação
do particular resultante de acto consolidado, por falta
de impugnação oportuna ou de revogação com funda-
mento em ilegalidade dentro do prazo respectivo, ainda
que envolva o reconhecimento da ilegalidade do acto an-
terior, só produz efeitos para o futuro, sem prejuízo de
a Administração poder atribuir-lhe efeitos retroactivos,
nos termos do no 3 do art. 145o do CPA.

II — A determinação dos efeitos que ex lege resultam do acto
revogatório faz-se em conformidade com o tipo legal de
acto (acto inválido vs acto válido ou consolidado) e não
com a representação que dele tenha feito a Administração.

Recurso no 47.760 em que é recorrente Margarida Maria Castro dos
Santos Pereira e recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fis-
cais, foi relator o Exmo. Cons. Dr. Macedo de Almeida.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Relatório
Margarida Maria Castro dos Santos Pereira, residente na Rua

Marta Sampaio, 30, 4o, hab. 3, no Porto, interpôs no Tribunal Central
Administrativo, recurso contencioso de anulação dos presumidos actos
de indeferimento tácito do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
que se formaram na sequência dos seus requerimentos de 96.10.28
e 97.10.02, que negou a aplicação retroactiva do despacho de 3.5.96,
publicado em 17.5.96, DR. II Série do recorrido e que havia feito
transitar a recorrente para a categoria de verificador auxiliar aduaneiro
de 2a classe do quadro de pessoal da Direcção-Geral das Alfândegas.

Imputou ao acto recorrido o vício de violação de lei, por ofensa
ao disposto no no2 do art. 145o do CPA.

Por Acórdão de 18 de Janeiro de 2001 (fls. 98 a 106), foi negado
provimento ao recurso por se não verificar o invocado vício de violação
de lei.
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Inconformada, interpôs a recorrente o presente recurso jurisdicio-
nal, tendo apresentado as alegações de fls. 116 a 119, nas quais
concluiu:

«I — Contrariamente ao sustentado no acórdão recorrido, é patente
que o despacho de 3.5.96 pretendeu dar execução aos acórdãos anu-
latórios do STA, pois remeteu explicitamente para a «informação
infra» que, por sua vez, invoca os referidos acórdãos.

II — Daí que, relativamente aos interessados que tinham recorrido
para o STA, esse despacho não podia ter deixado de atribuir efeitos
retroactivos à sua nomeação; aliás, o mesmo acto invoca expressa-
mente o artigo 7o do Dec. Lei no 274/90, de 7 de Setembro (por
lapso referido como 274/980) e esse artigo 7o, no seu no 1, é que
estabeleceu o prazo de 1 ano para a nomeação.

III — É exacto que o despacho de 3.5.96 quis dar tratamento igual
aos que haviam recorrido para o STA e aos que não tinham recorrido
mas, tratamento igual ao que deu aos primeiros (aos recorrentes)
equivale a retroactividade.

IV — Aliás, o acórdão recorrido parece adoptar esse ponto de vista,
na sequência da citação de Vieira de Andrade, mas, surpreenden-
temente, conclui o contrário.

V — Se as normas conjugadas do no 1 do artigo 141o e do no 2
do artigo 145o do CPA não permitem que um acto ilegal de que
não se recorreu contenciosamente seja revogado com fundamento
em ilegalidade, então essas normas são inconstitucionais por violarem
os princípios da prossecução do interesse público, da proporciona-
lidade e da legalidade cunhados nos n.os 1 e 2 do artigo 266o da
Constituição, inconstitucionalidade esta que expressamente se invoca.

VI — Decidindo de forma diversa, o douto acórdão recorrido vio-
lou, entre outros, o artigo 7o, no 1 do Dec. Lei no 274/90, de 7 de
Setembro, as normas sobre a interpretação dos actos administrativos,
o artigo 145o, no 2 conjugado com o artigo 141 o, no 1, ambos do
CPA e artigo 266o, nos. 1 e 2 da Constituição da República Por-
tuguesa.» A

Autoridade recorrida não contra-alegou.
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto no seu parecer de fls. 127

entende que o recurso não merece provimento em face da doutrina
que dimana do Ac. de 8.3.2001, rec n.o 46326.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentação
1. Matéria de Facto
O Acórdão recorrido deu como assentes os seguintes factos:
a) A recorrente era à data da entrada em vigor do Dec. Lei no

274/90, de 7 de Setembro, funcionária das carreiras comuns do quadro
do pessoal da Direcção Geral das Alfândegas (DGA).

b) Por despacho de 16.09.93. do Subsecretário de Estado Adjunto
da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento, foi entendido que
caducara o prazo para que os funcionários, nas condições da recor-
rente, transitassem da carreira comum para a carreira especial
aduaneira.

c) O despacho mencionado em b) foi anulado, com fundamento
em ilegalidade violação do no 1 do art. 7o do Dec. Lei no 274/90
de 7.9 pelos Acórdãos do STA., de 04.07.95 e 26.10.95, proferidos,
respectivamente, nos recursos nos 34.106 e 34044, interpostos por
alguns interessados, colegas da recorrente.

d) Em 29.12.95, foi elaborada a «informação 20/95-XIII» sobre
«ASSUNTO: aplicação do DL 274/90, de 7/12, a funcionários da DGA
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aprovados no estágio de integração previsto no art. 7o do referido
diploma», na qual, após fazer referência aos citados Acórdãos anu-
latórios do STA., se refere o seguinte: «A doutrina e jurisprudência
apontam no sentido de os efeitos da anulação aproveitarem a todos
os interessados, tenham ou não intervindo no processo, quando o acto
anulado for indivisível e a decisão anulatória se fundar em ofensa da
legalidade objectiva. Assim sendo, afigura-se que a DGA deve prosseguir
o processo de mudança de carreira relativamente a todos os funcionários
aprovados no estágio com vista a integração na carreira de verificador
auxiliar aduaneiro, nos termos previstos no art. 7o 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
devidos ao atraso do processo» (ponto 9).

«...nestes termos, afigura-se que o SEAF deve exarar despacho man-
dando, face aos Acórdãos do STA., prosseguir o processo de integração
na carreira de verificador auxiliar aduaneiro dos funcionários aprovados
em estágio de integração previsto no art. 7o do DL no274/90, de 07.09».

e) Na informação referida em d), pelo SEAF foi proferido em
29.12.95 o seguinte despacho: «Concordo».

f) Em 22.04.96, pela Chefe de Divisão da Direcção-Geral das Al-
fândegas foi emitida informação, na qual além do mais se refere (ponto
6) que a execução dos Acórdãos nos 34.055, 34.104 e34.106 «impõe
necessariamente a realização das transições salienta-se ter sido decidido
por despacho de S. Ex.a Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de
29.12.95 que o entendimento sustentando naqueles acórdãos deverá ser
alargada a todos os funcionários que ficaram prejudicadas pelo despacho
de 16.09.93, anulado por aqueles acórdãos, independentemente de terem
ou não recorrido contenciosamente e por outro que as transições só
produzem efeitos após a aceitação para cuja concretização houve antes
de mais que criar os necessários lugares o que se verificou em 26 de
Março passado, através da Portaria no92/96, que criou 256 lugares da
categoria de verificador auxiliar aduaneiro de 2a classe».

f) Na informação referida em f), o SEAF proferiu em 03.05.96
o seguinte despacho: «Autorizo a transição dos funcionários indicados
no item 8 da informação inpa para a categoria de verificador auxiliar
aduaneiro, nos termos previstos do art. 7o do DL 274/90, de 7 de
Setembro».

g) Por força do despacho que se aludiu em f), a ora recorrente
foi nomeada verificadora auxiliar aduaneira de 2a classe, tendo tomado
posse em 17.05.96.

h) Por requerimento de 24.10.96 dirigido ao Sr. Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, a recorrente solicitou «que lhe seja paga a di-
ferença de vencimentos a partir de 16/10/1993, pois uma das con-
sequências a extrair do Acórdão proferido em 26/10/1995 no processo
no 34.044 da 1a Secção (1a Subsecção) do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, é o pagamento aos recorrentes da diferença de ven-
cimentos, entre a categoria que tinha e aquela que deveria ter, e
hoje tem, por força do dito acórdão, que anulou o despacho de
16/09/1993 do Senhor Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária
de Estado Adjunta e do Orçamento».

i) O requerimento referido em h) não foi objecto de decisão.»
2. O Direito
Os fundamentos jurídicos do presente recurso jurisdicional têm

sido objecto de várias decisões deste Supremo Tribunal Administrativo
em casos similares.
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De entre elas destacaremos, por mais recentes, os Acórdãos de
8 de Março de 2001, Recurso no 46326, e de 26 de Junho de 2001,
Recurso no 46672, que, por traduzirem uma jurisprudência pacífica
e merecerem a nossa concordância, na parte aplicável, iremos seguir
de perto.

A questão a resolver é a de saber se a revogação do despacho
de 16.9.93, operada pelo despacho de 3.5.96, deverá seguir o regime
da revogação dos actos válidos ou dos actos inválidos.

O artigo 145o CPA fixa os efeitos da revogação do seguinte modo:
em princípio, a revogação produz efeitos apenas para o futuro (no 1),
salvo quando se funda na invalidade do acto revogado, caso em que
tem efeito retroactivo (no 2). O autor do acto revogatório pode atri-
buir-lhe efeitos retroactivos, quando estes sejam favoráveis ao des-
tinatário e este concorde com eles e não se trate de direitos indis-
poníveis (no 3).

Vejamos então o caso em análise.
Ao proferir o despacho de 29.12.95 (cf. als. d) e e) da matéria

de facto), a entidade recorrida concordou com a informação
no 20/95-XIII, que considerou que os efeitos da anulação deveriam
aproveitar a todos os interessados, mesmo os não recorrentes em
juízo, porque o despacho contenciosamente anulado, de 16.9.93, era
indivisível e a anulação de fundara em ofensa da legalidade objectiva.

Porém, não foi o que se verificou e, como se sustenta nos referidos
acórdãos aqui seguidos, o que releva é o regime legal face à situação
existente e não o que a Administração supôs.

Da matéria de facto dada como provada resulta que a nomeação
para a actual categoria contém uma revogação implícita de um acto
ilegal mas já não impugnável pelo decurso, entretanto, do prazo do
recurso contencioso.

Nestes casos, para Freitas do Amaral, por exemplo (in Código do
Procedimento Administrativo Anotado, 3a ed 1997), a consequência
é a sanação dos vícios que porventura o acto enferme e que de-
terminem a respectiva ilegalidade que, assim, deixam de poder ser
jurisdicionalmente apreciados.

Logo, os órgãos da Administração, passado aquele prazo, também
não poderão invocar tais vícios como fundamento para a revogação
do acto. O acto fica sanado, tudo se passando como se o acto fosse
válido, o que, para efeitos de revogação, conduz à aplicação do artigo
140o.

Ainda que se não aceite, porém, esta tese, o certo é tem de pa-
cificar-se o regime da revogabilidade desses actos com o da revo-
gabilidade dos actos válidos, face ao disposto no no 1 do artigo 141o

daquele Código.
Na verdade, se assim não fosse, a Administração estaria impedida

de os revogar, tendo em conta o tempo entretanto decorrido desde
a emissão dos actos revogados.

Estando a revogabilidade dos actos inválidos condicionada à sua
própria invalidade e ao prazo ali fixado, seria inexplicável que, uma
vez estabilizados na ordem jurídica por falta de impugnação atempada,
a Administração tivesse que os manter, por estar impedida de minorar
os seus efeitos lesivos para os interessados, ainda que não existissem
contra-interessados na sua conservação.

Neste sentido, pode ler-se Vieira de Andrade (in Cadernos de Jus-
tiça Administrativa, no 11, pag. 10) «o acto continua inválido (pelo
decurso do prazo) e, por isso, há-de ser possível, em certas condições

7519

- em função do interesse público e com respeito pelos princípios gerais
de direito, em especial, pelos princípios da proporcionalidade e da pro-
tecção e da confiança - a sua anulação administrativa ( a sua revogação
mas também com fundamento na respectiva invalidade ), designada-
mente quando se trate de actos desfavoráveis ou de parte desfavorável
de acto constitutivo de direitos» mas que «de todo o modo, esta pos-
sibilidade de revogação anulatória constitui sempre um poder discri-
cionário de exercício oficioso, que tem de ser expressamente fundamen-
tado e exige uma reavaliação do interesse público nas circunstâncias
concretas do caso, não estando o órgão administrativo obrigado, em
abstracto, a anular o acto que se tenha estabilizado como caso decidido».

«Ora, nada obsta a que a revisão anulatória em sede de auto controle
tenha apenas efeitos ex nunc - corresponderá, então, a uma revogação
de acto inválido inimpugnável, com fundamento em inconveniência, que
sempre consideramos admissível, pois que uma tal limitação dos efei-
tos - não é necessariamente arbitrária (...).

No que concerne ao caso em julgamento, a Administração acatou
a interpretação da lei resultante dos acórdão deste STA, estendendo
à recorrente - e a outros colegas - os mesmos efeitos que julgou
decorrerem para os que tinham recorrido contenciosamente.

Porém, daqui não resulta a qualificação e o regime desta actuação
revogatória como fundamentada em ilegalidade para efeitos de sub-
metê-la ao regime de eficácia imperativamente retroactiva, nos termos
do no 2 do artigo 145o CPA.

Independentemente das representações que a Administração fez sobre
o alcance da sentença anulatória, a transição do recorrente para a carreira
especial implicou objectivamente a revogação de um acto inválido inim-
pugnável a que, no aspecto da eficácia, não se aplica o regime estabelecido
pelo no 2 do artigo 145o CPA, mas aquele que resulta dos nos 1 e
3 do mesmo artigo 145o.

Também improcede a alegação de inconstitucionalidade do art.
145o/2, conjugado com o art. 141o, no 1 do CPA por afronta ao art.
266o, no 1 e 2 da Constituição.

Em primeiro lugar, na interpretação acima defendida, o art. 145o,
no 2 não impede a revogação de um acto intrinsecamente ilegal pela
simples razão de não ter sido objecto de impugnação.

Bem pelo contrário, aceitamos essa possibilidade, só sendo chamado
o art. 145o, no 2 do CPA para, em confronto com os nos 1 e 3 do
mesmo art. 145o e com os art. 140o e 141o do CPA, considerar sub-
metida a eficácia do acto revogatório à regra geral de produção de
efeitos apenas para o futuro, salvo se o autor da revogação pretender
atribuir-lhe efeito mais favorável.

Em segundo lugar, num sistema que admite o «caso decidido» por
preclusão decorrente do prazo de impugnação - isto é, que consente
que, expirados determinados prazos a ilegalidade não possa ser ac-
cionada, sacrificando o valor de justiça à certeza e segurança jurí-
dicas - nada tem de flagrantemente injusto que a revogação a que
a Administração se dispõe não opere retroactivamente.

Aliás, a inconstitucionalidade que a recorrente aflora só teria sen-
tido, na interpretação que sufragamos, se o próprio prazo de recurso
contencioso fosse inconstitucionalizado pela mesma razão ( ao menos
quando não houvesse terceiros com interesse na conservação do acto).

Termos em que improcedem todas as conclusões da alegação da
recorrente.
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III Decisão
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao presente recurso

jurisdicional.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria

em, respectivamente, 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Macedo de Almeida (relator) —
Azevedo Moreira — Luís Pais Borges.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Deficiente das Forças Armadas (DFA) - art. 18o n.o 1 alínea c)
do D.L. 43/76 de 20 de Janeiro.

Doutrina que dimana da decisão:

A existência de pressupostos de factos para ser atribuída a
qualidade de deficientes das Forças Armadas ao abrigo do
D.L. 210/73 de 9 de Maio, não implica o seu enquadramento
jurídico na alínea c) do art. 18o n.o 1 do D.L. 43/76 de
20 de Janeiro, pois este último Decreto-Lei apenas afirmou
o reconhecimento daquela qualidade às situações jurídicas
anteriores à sua vigência.

Recurso n.o 47765; Recorrente: Secretário de Estado da Defesa Na-
cional; Recorrido: Luís Alberto Ferreira de Almeida; Relator:
Ex.mo Cons.o Dr. Marques Borges.

Acordam em conferência na Secção do Contencioso Administrativo
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - O Secretário de Estado da Defesa Nacional interpôs recurso
jurisdicional do Acórdão do T.C.A., de 2001/01/18, pelo qual foi con-
cedido provimento ao recurso contencioso interposto por Luís Alberto
Ferreira de Almeida, identificado nos autos, contra o despacho de
24.09.97 do Secretário de Estado de Defesa Nacional que não qua-
lificara o recorrido como Deficiente das Forças Armadas.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1a - Para que possa haver lugar à aplicação da alínea c) do no 1

do artigo 18o do Decreto-Lei no 43/76, é necessário que o requerente
tenha sido considerado nos termos e para os efeitos do disposto no
Decreto-Lei no 210/73, de 9 de Maio.

2a - Quanto aos requisitos exigidos para que um militar se pudesse
considerar como deficiente para os efeitos do Decreto-Lei no 210/73,
o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República
(CC/PGR), no parecer no 38/89, de 25 de Janeiro de 1990, exige
que tenha havido a verificação da incapacidade, bem como o re-
lacionamento da mesma com o facto originador, o qual tem de revestir
determinadas características (campanha, manutenção da ordem pú-
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blica, acto humanitário ou dedicação à causa pública), sem esquecer
os procedimentos internos próprios de cada Ramo. Neste mesmo sen-
tido repete o parecer do CC/PGR, que ”a referida qualidade (de
DFA) resulta necessariamente da verificação das condições definidas
na lei: a incapacidade, apurada segundo procedimento apropriado,
e o juízo sobre as circunstâncias em que ocorreu o acidente ou o
acto que a determina”.

3a - Quanto ao momento em que devem estar reunidos os requisitos
claramente falamos da vigência do Decreto-Lei no 210/73, de 9 de
Maio. Na verdade, a qualidade de deficiente para os efeitos deste
diplomas implica que se encontrem reunidos os requisitos exigidos
no decurso da vigência do mesmo (tal também decorre da leitura
do parecer no 38/89 do CC/PGR.

4a - O Decreto-Lei no 43/76 foi publicado em 20 de Janeiro e,
não constando da sua previsão qualquer norma relativa à entrada
em vigor, temos de entender que o mesmo iniciou a sua vigência
após a ”vacatio legis” (5o dia após a sua publicação no Diário da
República, Cfr. o artigo 1o, no 1 do Decreto-Lei no 22470, de 11
de Abr 33 e Ac. S.T.A. de 12 Jan 62, proferido no Rec. 6122).

5a - À data da entrada em vigor do Decreto-Lei no 43/76, ou seja
no dia 25 de Janeiro de 1976, o ex-militar não tinha ainda a verificação
da incapacidade feita de acordo com o procedimento próprio, bem
como o relacionamento da mesma com o facto originador feito pela
entidade militar competente.

Na verdade, a verificação da existência de um grau de incapacidade
é feita pela Junta de Saúde da Força Aérea, a qual se configura
como entidade médica militar competente. Esta JSFA podia, aliás,
alterar o resultado do exame de sanidade final a que o militar havia
sido presente, razão pela qual aquele não pode nem deve ser con-
siderado como suficiente para os efeitos da aplicação da al. c) do
no 1 do artigo 18o do Decreto-Lei no 43/76, de acordo com a Portaria
no 731/72, de 10 de Dezembro, a Junta de Saúde da Força Aérea
era (e é) a entidade médica militar competente para ”avaliar da aptidão
física e psíquica do pessoal para o exercício das diversas funções de
serviço”.

E o despacho da entidade militar competente, a constatar as cir-
cunstâncias em que foi adquirida a deficiência, é proferido pelo CEM,
ou por entidade em que este delegar, e apenas foi proferido, no
caso concreto, em 22 Fev 76, ou seja, já depois da entrada em vigor
do diploma de 76.

6a - Não colhe deste modo o entendimento vertido no Acórdão
ora recolhido de que, para a aplicação do no 1 do artigo 18o, basta
que o requerente reúna todos os requisitos. De facto, ao fundamentar
a sua decisão o Acórdão recorrido não cura de apurar se tais requisitos
estão reunidos à data da entrada em vigor do Decreto-Lei no 43/76,
conforme é necessário para um militar ser considerado deficiente
nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei no 210/73 é fundamental
que os requisitos estejam reunidos à data em que aquele diploma
vigorava.

7a - Se assim não se entendesse então o que acontecia é que bastava
a um militar ser portador de um qualquer grau de desvalorização
por acidente ou doença adquirida em campanha para ser automa-
ticamente DFA. Ora, não é este claramente o que o legislador pre-
tende. O legislador pretende distinguir aqueles que foram conside-
rados deficientes nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei no 210/73
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e que não visam o seu estatuto formalmente reconhecido (não au-
ferindo pensão enquanto tal) e os que apenas vêm a ter o seu processo
administrativo completamente organizado após a revisão do processo.

Este é o presente caso, porquanto o Sold. Páraq. Ferreira de Al-
meida não foi considerado deficiente ao abrigo do Decreto-Lei
no 210/73, de 09 de Maio.

8a - O Acórdão recorrido, ao ignorar a data na qual o militar
deveria reunir os pressupostos para ser considerado deficiente (veja-se
nesse sentido claramente o penúltimo parágrafo da 6a página onde
se lê que ”(...) na hipótese em apreço não é sequer necessário fazer
qualquer exercício de integração da situação ao conceito, dado que,
como visto, foi proletado um acto que como tal o qualificou”), en-
tendeu que o mesmo foi considerado deficiente nos termos e para
os efeitos do diploma de 1973, o que na verdade não aconteceu.

9a - Quanto à aplicação do Despacho no 8/81, que parece estar
na base do entendimento vertido no Acórdão ora recorrido refira-se
que a mesma não se nos afigura possível uma vez que o mesmo
foi elaborado ao abrigo do artigo 19o do Decreto-Lei no 43/76, ainda
antes da 1a revisão constitucional, altura em que era constitucional-
mente permitida a interpretação de actos legislativos através de des-
pachos e que a entrada em vigor da 1a R.C. teve como efeito a re-
vogação desta disposição legal, pois esta era, inequivocamente, in-
compatível com o no 5 do artigo 115o da Constituição.

10a - A interpretação que a decisão ora recorrida faz do artigo 18o

no 1 al. c) do Decreto-Lei no 43/76, de 20 de Janeiro, tendo em
atenção estes elementos não só vai contra o entendimento do CC/PGR,
vertido no parecer no 38/89, como também contraria o entendimento
que, até ao presente, tem vindo a ser defendido pela entidade ora
recorrente bem como pela jurisprudência que, de forma clara e ine-
quívoca, entende que os casos ainda não apreciados à data da entrada
em vigor do Decreto-Lei no 43/76, de 20 de Janeiro, ficam de pleno
sob o seu império. Todas as situações ainda não qualificadas e definidas
que venham a ocorrer depois da entrada em vigor deste diploma
são contempladas nos nos 2 e 3 do artigo 18o (ou seja, serão apreciadas
pela definição de DFA constante dos artigos 1o e 2o do D.L. 43/76)
e não no no 1 (veja-se neste sentido o Acórdão de 12 Dez, do S.T.A.
proferido no recurso no 28 201 e o Ac. do Pleno da 1a Secção do
S.T.A. de 14 de Jul 88, BMJ no 379, pág. 613).

11a - Também no Acórdão proferido no recurso 38 341, de 12
de Abril de 1998, o S.T.A. se pronunciou, clara e inequivocamente,
quanto à necessidade de, para se considerar um militar automati-
camente DFA, haver que olhar à vigência do Decreto-Lei no 210/73.

De facto, e quanto à interpretação a dar ao Decreto-Lei no 43/76,
de 20 de Janeiro, considera aquela decisão que os artigos 18o e 20o

do Diploma regulam a aplicação das sucessivas normas sobre a matéria
através do tempo, bem como a produção dos respectivos efeitos. E,
para que se possa aplicar a al. c) do no 1 do artigo 18o necessário
se torna que o recorrente tenha sido considerado deficiente ao abrigo
do Decreto-Lei no 210/73, e que, ”não o tendo sido, por falta de
acto emitido com esse conteúdo ao abrigo daquele diploma, e mesmo
preceito impõe a solução de se passar a aplicar o disposto no artigo 1o

do Decreto-Lei no 43/76, sob pena do texto perder todo o sentido
útil”.

12a - Em favor deste entendimento esta decisão invoca, não só
parecer do CC/PGR - que nos parece ter sido ignorado pela decisão
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agora recorrida - como também outras decisões do S.T.A., desig-
nadamente as proferidas no Processo no 19361, onde se lê: ”I - A
alínea c) do no 1 do artigo 18o (...) quer referir-se apenas àqueles
que como deficientes tenham sido efectivamente representados para
os efeitos deste último diploma (ou seja o diploma de 1973) ”.

II - Revogado que foi o D.L. no 210/73, pelo D.L. 43/76, a qua-
lificação como DFA tinha necessariamente que ser feita ao abrigo
do D.L. 43/76”. Processo 28 201, onde se lê ”1 - o Dec-Lei no 43/76,
de 20 de Janeiro, só é aplicável, ao abrigo do artigo 18o no 1, aos
que à data da sua entrada em vigor já tinham sido considerados de-
ficientes (são apenas esses os chamados automaticamente deficien-
tes)”.

13a - Por último refira-se que o militar não reúne os requisitos
exigidos pelos artigos 1o e 2o do Decreto-Lei no 43/76 para a qua-
lificação como DFA, situação prevista no no 2 do artigo 18o, porquanto
o acidente por si sofrido em serviço de campanha apenas lhe determina
uma desvalorização de 16 %, quando a alínea b) do no 1 do artigo 2o

exige um mínimo de 30 % de incapacidade.
II - Em contra-alegações o recorrido Luís Alberto Ferreira de Al-

meida, referiu nas suas conclusões, em resumo:
1o) Analisadas as circunstâncias em que o acidente ocorreu e as

suas consequências o recorrido está abrangido pelo arto 18o no 1
c) do D.L. 43/76 de 20 de Janeiro por a qualificação de DFA se
operou ”ope legis”, verificados os seus pressupostos: desvalorização
permanente resultante de acidente contraído em serviço de campanha
(D.L. 210/73 de 9 de Maio, Arts. 1o, 7o e 17o e Portaria 619/73 de
12 de Setembro:

Arts. 1o e 3o).
2o) A ”desvalorização permanente resultante de acidente contraído

em campanha (Arts. 1o e 3o da Portaria 619/73, de 12 de Setembro),
afere-se pela data em que o militar é presente à Junta Militar e
esta certifica e atesta a sua incapacidade para o serviço militar, atri-
buindo-lhe o respectivo grau de desvalorização, sem dependência de
qualquer grau de incapacidade mínima (ao contrário do previsto no
arto 2o no 1 al. b) do D.L. 43/76 de 20/01.

3o) Ao recorrente foi-lhe reconhecida incapacidade permanente,
tendo-lhe sido fixado grau de desvalorização.

4o) Foi observado o arto 3o e 7o da Portaria no 619/93 de 12 de
Setembro, sendo emitido um juízo de valor sobre as circunstâncias
em que ocorreu o seu acidente: em serviço de campanha - ”Acção
positiva directa do inimigo” traduzida no accionamento de uma mina
anticarro.

5o) A qualificação definitiva ”em campanha” foi afinal a confir-
mação superior de um conceito que vinha sendo entendido pela lei
e instâncias militares como acidente ocorrido em serviço de campanha.

6o) A qualificação do acidente enquadra-se na previsão do D.L.
210/73 de 9 de Maio e na actual redacção do Arto 1o do D.L. 43/76
de 20 de Janeiro, permitindo-se, ao abrigo do disposto no Arto 18o

no 1 alínea c) do mesmo diploma legal a qualificação automática
de D.F.A. do ora recorrido.

7o) No sentido apontado em 6o o Parecer do C/Consultivo da Pro-
curadoria Geral da República no 38/89 de 25 de Janeiro de 1990,
designadamente a conclusão 2a, com o seguinte enunciado:

(...) 2a A qualidade de deficiente, como pressuposto da produção
dos efeitos consignados no D.L. 210/73 de 9 de Maio (...) resultava
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da verificação da incapacidade, e de juízo sobre as circunstâncias
em que ocorrera o acidente ou evento que o determinou.

8o) E a sustentação do acórdão que conclui:
”Em nossa opinião, basta que os pressupostos sejam constatados,

que a invalidez seja reconhecida e que tenha sido emitido um juízo
sobre o modo e circunstâncias em que o acidente tenha decorrido.
Se tudo isto tiver acontecido no seio de um procedimento, cremos
que estará cumprida a exigência legal”.

9o) O caso dos autos necessita apenas de um acto declarativo que
se limite a verificar a existência ou a reconhecer a validade de direito
ou situação jurídica preexistente.

10o) Nenhum reparo há a fazer na douta sentença recorrida quanto
à existência e à validade do despacho do Exmo SEDN no 8/81 de
16 de Março, designadamente quanto ao teor da sua alínea A).

11o) A admitir-se como válida a argumentação da entidade ora
recorrente deixar-se-ia, irremediavelmente, de aplicar a figura da qua-
lificação automática de um DFA, prevista nas alíneas B) e C) do
Arto 18o do D.L. 43/76 de 20/01.

12o) Razão pela qual, bem andou o Tribunal Central Administrativo
ao anular o acto recorrido pelo vício do Arto 18o no 1, alínea c)
do Decreto-Lei no 43/76, de 20/07.

III - O M.P. junto do S.T.A. pronunciou-se no sentido do recurso
merecer provimento, atendeu, além do mais, à jurisprudência deste
S.T.A. (Acórdãos de 19.12.1991 Recurso 28201 e de 7.7.1999, Recurso
38341 da Secção e de 27/6/95 do Pleno, Recurso 28445).

IV - Colhidos os vistos legais, cumpre a apreciar.
A) A decisão recolhida deu como assente a seguinte matéria de

facto:

1o)

O recorrente, Luís Alberto Ferreira de Almeida, soldado pára-
-quedista, no cumprimento de serviço militar obrigatório, partiu em
8 de Março de 1973 para a Região Militar de Moçambique.

2o)

No dia 15.3.1973, quando se dirigia em coluna militar auto na zona
de Tete, a viatura em que seguia foi atingida pelo rebentamento de
uma mina anticarro.

3o)

Em consequência do acidente o recorrente sofreu fortes contusões,
o que lhe veio a ocasionar a perda de audição do ouvido direito.

4o)

Foi presente à Junta de Saúde da Força Aérea em 15 de Setembro
de 1975, tendo sido considerado incapaz de todo o serviço militar,
o que foi confirmado em 17 desse mês pelo Director de Serviço de
Saúde da Força Aérea.

5o)

O relatório médico ”otorrino” da Direcção do Serviço de Saúde
da Força Aérea atribuiu-lhe em 28.10.1975 um coeficiente de des-
valorização de 10 %.
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6o)

Desvalorização que no exame de sanidade final realizado em
12/02/76 os peritos médicos mantiveram.

7o)

Aquele acidente foi considerado em 22/09/76 pelo Chefe do Es-
tado-Maior da Força Aérea como ”ocorrido em campanha”.

8o)

Em 20.07.94 o recorrente requereu ao Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea a sua qualificação como ”Deficiente das Forças Armadas”
ao abrigo do D.L. no 43/76 de 20/01/76 para que em consequência
lhe fossem ”consignados” todos os direitos derivados desse mesmo
diploma.

9o)

Em auto exame da sanidade de 26/06/96 foi considerado que o
grau de desvalorização do recorrente seria elevado para 16 %.

10o)

Em 19.9.1996 a Junta de Saúde da Força Aérea emitiu parecer
no sentido de que o coeficiente de desvalorização do recorrente seria
de 16 %, o que foi confirmado em 20/9/96 pelo Gen CPESFA.

11o)

A Auditoria Jurídica do Ministério da Defesa Nacional pronun-
ciou-se sobre o assunto em parecer datado de 11/07/97, nos seguintes
termos:

«1. O militar não reúne os requisitos exigidos pelos artigos 1o e
2o do Decreto-Lei no 43/76 para a qualificação como DFA porquanto
o acidente por si sofrido em serviço de campanha apenas lhe determina
uma desvalorização de 16 % quando a alínea b) do no 1 do arto 2
exige um mínimo de 30 % de incapacidade.

2. Não há lugar à denominada qualificação automática prevista
no no 1 do arto 18o do Decreto-Lei no 43/76».

12o)

Em 24.9.97 o Secretario de Estado da Defesa Nacional concordando
expressamente com as conclusões do parecer, não qualificou o re-
corrente como deficiente das Forças Armadas.

13o)

Em 16/03/81 o então Secretário de Estado da Defesa Nacional,
Miguel Anacoreta Correia, em seu ‹Despacho SEDN No 8/819› e
ao abrigo do arto 19o do D.L. no 43/76, de 20/01, determinava:

«a) São considerados automaticamente DFA, nos termos do De-
creto-Lei no43/76, sem dependência de qualquer grau ou taxa de des-
valorização mínima, todos os sinistrados vítimas de acidente ocorrido
no domínio do Decreto-Lei 210/73, de 9 de Maio, cujos processos
por negligência da administração não hajam sido oportunamente
despachados.
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b) São considerados automaticamente DFA, nos termos do De-
creto-Lei no 43/76, os sinistrados vítimas de acidente ocorrido no
âmbito do D.L. no 210/73, cujos processos se encontravam pendentes
à data da entrada em vigor do D.L. no 43/76.

c) São aplicadas as disposições do Decreto-Lei 43/76 aos pedidos
de revisão requeridos após a data de entrada em vigor do referido
Decreto-Lei.

B) Da fundamentação de facto e de direito
A questão fundamental que é colocada no presente recurso já foi

apreciada pelo S.T.A., através de vários Acórdãos, designadamente,
para citar os mais recentes, nos recursos 47362 de 26.6.2001, 45950
de 28.11.2000, 38341 de 7.7.1999, todos da Secção, e 19361 de 14.7.1998
(Pleno). De acordo com a jurisprudência aí assente e contrariamente
ao sucedido no Acórdão recorrido, não é possível alargar o âmbito
da aplicação do D.L. 43/76 de 20 de Janeiro no que respeita ao disposto
no seu arto 18o e designadamente no seu no 1 alínea c), a situações
(jurídicas) que este artigo não contempla. De facto, com o D.L. 43/76
de 20 de Janeiro procurou-se definir um conceito de deficiente das
forças armadas e os pressupostos indispensáveis para a atribuição
daquele ”status”, mas, no arto 18o, independentemente da análise
e ponderação dos requisitos fixados no citado D.L. 43/76, conside-
rou-se, automaticamente DFA, aqueles que já haviam sido conside-
rados deficientes ao abrigo do D.L. 210/73 de 9 de Maio.

Ou seja: perante uma situação jurídica anterior ao D.L. 43/76 de
20 de Janeiro considerou-se e integrou-se essa situação jurídica no
regime geral do D.L. 43/76 de 20 de Janeiro.

O que o Acórdão recorrido sustenta é que a mera situação de
facto, (a existência de pressupostos para ser atribuída a qualidade
de deficiente ao abrigo do D.L. 210/73 de 9 de Maio), já existia ao
tempo da vigência daquele Decreto-Lei, pelo que o facto de o recorrido
ter obtido a sua qualificação, posteriormente, seria irrelevante.

Mas, sem razão. Não só, literalmente, a alínea c) do citado artigo 18o

no 1 do D.L. 43/76 de 20 de Janeiro tem em conta uma situação
jurídica já concretizada, (os considerados deficientes), como a inter-
pretação sustenta conduziria a que todos aqueles que já reuniam os
pressupostos de facto ao tempo da vigência do D.L. 210/73 de 9 de
Maio viessem a ser apreciados os seus pedidos à luz deste último
Decreto-Lei, quando o D.L. 43/76 de 20 de Janeiro, revogou, ex-
pressamente, o D.L. 210/73 de 9 de Maio, com excepção dos seus
artigos 1o e 7o, os quais, como decorre da sua leitura, tem em con-
sideração, não a atribuição da qualificação de DFA, mas tão-só, a
circunstância dos militares terem, ou não, optado pela combinação
na situação de activo. A recepção que o D.L. 43/76 faz no seu arto 18o

foi da verificação formal de pressupostos e situações jurídicas definidas
ao abrigo da lei anterior, e, não pretendeu considerar como deficiente
das FA, de modo automático, quem tivesse contraído doença ou so-
frido acidente em tempo histórico contemporâneo da vigência do di-
reito anterior.

O sentido da lei e do citado arto 18o é, pois, o de afirmar o re-
conhecimento de situações jurídicas anteriores à sua vigência, rece-
bendo-as de modo automático, sem necessidade de nova qualificação,
mas deixando de fora as situações jurídicas ainda não consolidadas.

O despacho do S.E.D.N. no 8/81 de 16 de Março, ao seguir en-
tendimento diverso do que foi referido, na análise dos normativos
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em causa, pese, embora, a sua intenção, pretendendo abranger si-
tuações de facto ainda não consolidadas juridicamente, devido a atra-
sos da própria Administração, correspondeu, assim, a uma mera in-
terpretação jurídica da situação em causa, sem efeitos vinculativos,
dado o disposto no no 5 do arto 115o da Constituição da República
Portuguesa, então vigente, pelo que nada impedia a Administração
de mais tarde, como foi o que se verificou, perfilhar entendimento
diverso, no despacho recorrido de 24.9.1997, que não qualificou o
recorrente como deficiente das Forças Armadas.

O militar em causa, prestando serviço militar obrigatório tendo
sido acidentado em 15.3.1973 e tendo sido considerado incapaz de
todo o serviço militar em 15.9.1975, com um coeficiente de desva-
lorização de 10 % atribuído em 28.10.1975, depois mantido em
12.02.76, só veio a ver considerado o acidente ocorrido como ocorrido
em campanha por despacho do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea em 22.09.76, já na vigência do D.L. 43/76 de 20 de Janeiro
que produziu efeitos a partir de 1.9.1975, tendo sido publicado em
20.1.1976.

Daí que o mesmo, face ao anteriormente dilucidado, não preencheu
o requisito da alínea c) do no 1 do arto 18o do D.L. 43/73 de 20
de Janeiro, uma vez que à data da vigência deste último D.L.
(25.1.1976) ainda não havia sido proferido pelo C.E.M. o despacho
que reconheceu a verificação de todos os pressupostos em que o
acidente havia ocorrido e a deficiência havia sido adquirida. Daí que
se tenha que concluir que o militar em causa não possa ser considerado
deficiente ao abrigo do D.L. 210/73 de 9 de Maio e nos termos do
arto 18o no 1 alínea c) do D.L. 43/76, como sentenciou o Acórdão
recorrido.

Decisão:
Termos em que acordam nesta Secção, em conformidade, em dar

provimento ao recurso interposto e em revogar a decisão recorrida,
ordenando a baixa dos autos ao T.C.A. para apreciação dos demais
vícios imputados ao acto recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Joaquim Marques Borges — João
Manuel Belchior — Adelino Lopes.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Recurso n.o 47.788. Recorrente: Câmara Municipal de Esposende;
Recorrido: Ministério Público; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Gouveia
e Melo.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (2.a
Subsecção):

A Câmara Municipal de Esposende e João Carlos Guimarães Gai-
fem Ramos, Maria Gabriela Guimarães Ramos e Estela Maria Gui-
marães Gaifem Ramos Machado Lopes, todos melhor identificados
nos autos, vêm recorrer para esta Secção da sentença do Mmo Juiz
do Tribunal Administrativo do Círculo do Porto que concedeu «parcial
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provimento» ao recurso contencioso no mesmo Tribunal interposto
pelo Exmo Mgistrado do Ministério Público visando deliberação de
20/2/97, da Câmara Municipal de Esposende, que atribui aos recor-
rentes licença de loteamento referente a um terreno sito no lugar
de Ofir, sentença essa que na base do provimento de tal recurso
declarou a nulidade daquela deliberação.

Nas suas alegações conclui a Câmara Municipal de Esposende do
seguinte modo, que se passa a transcrever:

«1. A douta sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação
do PDM de Esposende, como consta do parecer do Prof. Freitas
do Amaral junto,que aqui se dá por integralmente reproduzido, ao
considerar que nas áreas que integram os terrenos da recorrente,
classificados como «Espaços Naturais» não eram permitidas pelo art.o
32.o, n.o 1 do Reg. do PDM de Esposende, operações de loteamento;

«2. Ora, a APPLE («Área de Paisagem Protegida do Litoral de
Esposende, que abrange o litoral de Esposende entre a Apúlia e
a Foz do Neiva), foi criada pelo DL n.o 387/87, de 17/11, tendo em
vista, como consta do preâmbulo do diploma, pôr cobro ao urbanismo
desordenado, designadamente tendo em vista as construções clan-
destinas e a inexistente gestão urbanística;

«3. Foi, assim, propósito do legislador, não vedar, naquela área,
qualquer intervenção humana, mas a de submeter a um controlo prévio
tais acividades, designadamente operações de loteamento e constru-
ções, mediante autorização do Director da APPLE (art.o 13.o do
diploma).

«4. No ano de 1994 foi ratificado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.o 31/94, o PDM de Esposende (publicado no DR n.o
111, de 13/5/94 que, em relação aos terrenos dos recorrentes, integra
na Classe 4 - Espaços Naturais, sujeito a condicionantes genéricas
e específicas (art.o 31.o e segs.);

«5. Se é certo que o n.o 1 do art.o 32.o do PDME proíbe nos
aludisos «Espaços Naturais» a realização de um conjunto de acti-
vidades humanas (construtivas), a verdade é que o n.o 5 do mesmo
art.o 32 consigna para as áreas já integradas na APPLE o regime
do aludido DL n.o 387/87, de 17/11, por remissão para o art.o48,
n.o 8 (integrado no CAP. IX daquele Regulamento).

«6. A partir da publicação do PDME passaram, pois, a existir dois
regimes:

a)- o do PDME para a preservação das zonas destituídas até então
de qualquer forma de tutela ambiental;

b)- o do APPLE para as zonas já aí integradas na área protegida
à data da entrada em vigor do PDME, através de uma autorização
do seu Director;

«7. O n.o 8 do art.o 48.o, do PDME, é claro em preceituar, no
seu n.o 2, que, enquanto não for aprovado um plano especial para
a Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende, a gestão
dos usos do solo será regida segundo critérios a estabelecer por pro-
tocolo a celebrar entre o Município, a CCRN e o SPRCN, man-
tendo-se, na sua ausência, «as formas de gestão estabelecidas para
as restantes áreas que actualmente ntegram as referidas Área de Pai-
sagem Protegida»;

«8. Isto significa que «nos espaços naturais» não integrados na
APPLE à data da entrada em vigor do PDME, aplicar-se-ão os con-
dicionamentos genéricos e específicos prescritos no próprio PDME
e que nos «espaços naturais» já integrados na APPLE, rege o disposto
no aludido DL n.o 387/87, de 17/11;
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«9. Ora, haverá uma contradição insanável se, para os mesmos
espaços, se entendesse que era de proibir toda e qualquer actividade
humana e, ao mesmo tempo, se permitisse a mesma, embora
condicionadamente;

«10. Há, assim, uma retracção do PDME, em que autorização do
Director constitui um acto de tutela integrativa (a priori) do acto
final da Câmara Municipal, tendo em atenção o princípio da pro-
porcionalidade, nas suas vertentes da necessidade, adequação e proi-
bição de excesso de disciplina do ambiente nas áreas litorais (art.o
266.o, n.o 2, da CRP);

«11. Assim, a APPLE exerceu a sua tutela quando, em 1993,deferiu
o pedido de «informação prévia», e quando,em 1995, se pronunciou
- ou melhor, não se pronunciou, apesar de ter sido solicitado - quanto
ao pedido de licenciamento do loteamento em causa;

«12. Em tal data, os terrenos da recorrente não integram zona
«non aedificandi», mas de construção condicionada, uma vez que es-
tavam sujeitos ao regime da APPLE;

«13. Assim, a falta de autorização (expressa) do Senhor Director
da APPLE integraria, quanto muito, o vício de anulabilidade da de-
liberação recorrida, que já se encontrava sanado à data em que foi
instaurado o processo de recurso contencioso, como aliás consta da
douta sentença recorrida.

«14. Consequentemente, ao considerar nula tal deliberação por vio-
lação do art.o 32, n.o 1 do PDME (em consonância com o art.o 56.o,
n.o 2, do DL n.o 448/91, de 29/11, na redacção da Lei n.o 26/96,
de 1/8) a douta sentença recorrida violou essa disposição legal, em
confronto com o seu n.o 5.o e disposições para as quais remete, de-
signadamente o art.o 48, n.o 8 (n.o 2) desse Regulamento e DL
n.o 387/87, de 17/11».

Juntou a Câmara Municipal de Esposende com as suas alegações
parecer jurídico subscrito por Ilustres docentes de Direito.

Por seu turno os recorridos particulares, ora recorrentes, concluem
assim as respectivas conclusões, que igualmente se transcrevem:

«1.a No licenciamento que se discute, cumpria à Câmara Municipal
de Esposende observar o consignado nos art.os 32-5 e 48-8 do Re-
gulamento do PDM de Esposende.

2.a A norma do art.o 32-1, que o Tribunal a quo entendeu infringida,
não é aplicável ao caso dos autos, abrangido que está pelo regime
especial assinalado na conclusão antecedente.

3.a O vertido nos art.os 32-5 e 48-8 cits. só cobra sentido se se
mantiver em vigor, como mantém, o regime constante do Dec.-Lei
n.o 387/87.

4.a O PDM de Esposende não impede, em absoluto - antes, sim-
plesmente, condiciona -, a construção no local questionado.

5.a Pelo exposto, a sentença sub censura aplicou erradamente o
preceituado no art.o 32-1 do Regulamento do PDM de Esposende,
desaplicando, concomitantemente, por errada interpretação, o pre-
visto nos art.os 32-5 e 48-8 do mesmo Regulamento.»

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos presentes recursos, onde vem impugnada a sentença de fls.

242 do Mmo Juiz do Tribunal Administrativo de Círculo do Porto
- que declarou a nulidade da deliberação de 20/2/97 da Câmara Mu-
nicipal de Esposende, assim concedendo (parcial) provimento ao re-
curso contencioso interposto contra a mesma pelo Exmo Magistrado
do Ministério Público junto daquele tribunal - não põem em causa
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os ora recorrentes (recorridos particulares) a matéria de facto dada
por provada naquela sentença, e com base na qual a mesma concedeu,
nos termos referidos, provimento ao recurso contencioso.

Daí que nos limitemos nesse domínio, ao abrigo do n.o 6 do art.o
713.o, do Cód. Proc. Civ., a remeter para a correspondente decisão
da mesma sentença, em tal matéria.

Esclarecido este ponto, importa contudo precisar um outro, antes
de se entrar na apreciação do mérito dos presentes recursos juris-
dicionais, e que é constituído pelo alcance ou extensão do provimento
do recurso contencioso decretado na sentença ora impugnada.

É que nela, como se disse, julgou-se «parcialmente» procedente
o recurso contencioso, não obstante se ter declarado - tal como o
M.o P.o recorrente pedia na respectiva petição - nula a deliberação
impugnada.

Só que, a estar certo este último juízo sobre a nulidade desse acto
- matéria de que mais adiante se cuidará -, semelhante entendimento
envolverá o provimento integral do recurso contencioso.

É que vindo este baseado na nulidade do acto (deliberação) nele
impugnado, não interessa, uma vez apurada essa nulidade, a argu-
mentação jurídica que a tal conduziu, porventura diferente da aduzida
no recurso contencioso, tudo para o efeito do provimento do recurso
contencioso.

Na verdade, fosse qual fosse essa argumentação jurídica - o efeito
jurídico pretendido no caso pelo recorrente contencioso (M.o P.o)
- a irradicação do acto através da declaração judicial da sua nulidade,
foi obtido através da sentença, e daí que ela, diferentemente do que
na mesma se consignou, devesse ter concedido (inteiro) provimento
ao recurso contencioso.

Esclarecido este ponto formal, debrucemo-nos sobre o mérito dos
presentes recursos jurisdicionais, que ambos eles suscitam as mesmas
questões.

A sentença agora em crise julgou nula a deliberação da CM de
Esposende, de 20/2/97, que aprovou um loteamento requerido pelos
ora recorrentes particulares para um seu terreno sito no lugar de
Ofir, freguesia de Fão, daquele concelho.

Para fundar semelhante juízo de nulidade, tal sentença entendeu
que o assim deferido loteamento violava o art.o 32.o, n.o 1, do Re-
gulamento do Plano Director Municipal de Esposende (ratificado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.o 31/94), publicado no DR,
I Série, B, de 13/5/94 - uma vez que aquele normativo proibia operações
de loteamento no terreno em causa -, pelo que ao assim decidir a
deliberação camarária era nula nos termos do DL n.o 448/91, de 29
de Dezembro (regime jurídico das operações de loteamento, na re-
dacção da Lei n.o 26/96, de 1/8) que no seu art.o 56.o, n.o 2, fulmina
com semelhante sanção os actos administrativos que defiram pedidos
de licenciamento de loteamentos que violem, além do mais, plano
municipal de ordenamento do território.

É contra este entendimento que os recorrentes se insurgem através
do presente recurso jurisdicional.

Vejamos, em síntese, com que fundamentos.
É certo, reconhecem os recorrentes, que o terreno do loteamento

em causa se integra na classe 4 - «Espaços Naturais» - do PDME
(Plano Director Municipal de Esposende), e que para tais espaços
o art.o 32.o do mesmo, no seu n.o 1, proíbe qualquer iniciativa pública
ou privada que se traduza em operações de loteamento.

(1) Hoje substituído pelo Instituto de Conservação da Natureza (INC) - DL n.o 193/93,
de 24/5.
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Só que tal terreno se integra também, alegam ainda, na Área de
Paisagem Protegida do Litoral de Esposende (APPLE), criada pelo
DL n.o 357/87, de 17 de Novembro, e segundo o n.o 5 do referido
art.o 32.o do PDME, as áreas deste espaço, nele integradas ou que
o vieram a ser, constituem uma «área de desenvolvimento progra-
mado» regulada pelas disposições aplicáveis do Capítulo IX do Re-
gulamento do PDME.

Ora estas disposições são as do n.o 8 do art.o 42.o, sob a epígrafe
«Área de Paisagem Protegida do Litoral Esposende», o qual começa
por remeter para o plano de ordenamento e gestão do solo respectivo
(n.o1), que nunca foi aprovado, e estabelecendo para a sua ausência
uma gestão dos usos do solo consoante se trate de terrenos a integrar
na aludida Área Protegida, que será feita por protocolo a estabelecer
entre o município, a Comissão de Coordenação da Região Norte
e o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Na-
tureza (1) (1a do n.o 2 do referido ponto 8), ou de terrenos já integrados
na mesma Área Protegida, para as quais se mantêm (2.a parte do
mesmo normativo) as formas de gestão aplicáveis para aquela Área,
e que são as referidas no DL n.o 357/87, já referido.

Como o terreno em causa se integra nesta última situação, extraem
os ora recorrentes a conclusão segundo a qual o loteamento respectivo
se encontra apenas condicionado a autorização prévia do Director
da Área Protegida [art.o 13.o, n.o 1, al. a) daquele DL n.o 357/87],
não vigorando consequentemente nesse domínio a proibição contida
no já referido art.o 32.o, n.o 1, do Regulamento do PDME.

Consequentemente, a deliberação da CM de Esposende, de 20/2/97,
não seria nula, como decidiu a sentença recorrida, mas apenas anulável
por ter sido emitida perante a falta de autorização do Director da
Área Protegida, concluem ainda os ora recorrentes, ilegalidade essa
da qual se não pode porém conhecer, como decidiu, nesta parte bem,
a mesma sentença, isto por ter decorrido o respectivo prazo de im-
pugnação (a deliberação é de 20/2/97 e o recurso contencioso foi
interposto a 22/5/98).

Desde já se adianta não se subscrever semelhante argumentação.
Vejamos porquê.

É ponto assente nos autos situar-se o terreno dos ora recorrentes
- onde a deliberação impugnada autorizou o loteamento em causa
- em «espaço natural» nos termos em que esta categoria é definida
no Regulamento do PDME (Capítulo VI), art.os 31.o a 36.o do mesmo.

Ora tais tipos de espaço são aí definidos por abrangerem as áreas
do concelho que «constituem o seu património natural mais sensível
nos aspectos ecológicos, paisagísticos e ambiental em geral e que,
como tal, colocam maiores exigências de preservação e defesa das
suas características» (art.o 31.o).

O que se compreende, pois que as categorias desses espaços naturais
abrangem os espaços litorais (praias, dunas, áreas de protecção litoral
e ilhéus, ou rochedos emersos do mar), art.o 34.o, o meio pluvial
e zonas envolventes, art.o 35.o, e a arriba fóssil, art.o 36.o

Para todas estas classes de espaços preceitua o n.o 1 do art.o 32.o,
encimado sob a epígrafe «disposições gerais», que «são proibidas as
acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações
de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras
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hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do
coberto vegetal».

Este n.o 1 do art.o 32.o do regulamento do PDME corresponde,
ipsis verbis, ao n.o 1 do art.o 4.o do DL n.o 93/90, de 19/3, diploma
este que define o regime jurídico da chamada Reserva Ecológica Na-
cional (REN).

O que se compreende, uma vez que as áreas incluídas como «espaços
naturais» (classe 4) no PDME, e já acima referidas, ou integram
do mesmo passo o âmbito da REN (art.o 2.o do DL n.o 93/90 e res-
pectivos anexos I e III) ou estão sujeitas antes disso, quanto às obras
e empreendimentos que nelas possam vir a ter lugar, ao especial
regime preventivo previsto no art.o 17.o (cfr. anexos II e III do mesmo
diploma), sendo que todos os actos administrativos quando praticados
com violação, tanto do disposto no art.o 4.o como no art.o 17.o daquele
DL n.o 93/90, implicam para os mesmos a sanção da sua nulidade
- art.o 15.o do mesmo diploma.

Significa tudo isto que o referido n.o 1 do art.o 32.o do PDME
constitui ao nível deste Plano e do respectivo regulamentação mera
explicitação, nas correspondentes áreas do mesmo, da solução de-
corrente da lei geral, no caso da que estabelece o regime jurídico
da REN (DL n.o 93/90).

Se fosse apenas este o enquadramento jurídico da situação sub
judice, a solução estaria alcançada, pois ela apontaria para a nulidade
do acto tal como ela foi detectada pela sentença recorrida.

Há, porém, que aproximar o acima referido enquadramento jurídico
do regime decorrente do DL n.o 357/87 que, como se disse, criou
a área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende (APPLE).

Interessa contudo, primeiro, tecer algumas considerações de ca-
rácter geral sobre tal Área de Paisagem Protegida.

As finalidades que presidiram à sua instituição são de três ordens:
proteger e conservar o litoral do concelho de Esposende e os seus
elementos naturais físicos estéticos e paisagísticos; suster e corrigir
processos conducentes à degradação do património natural e dos re-
cursos naturais; e promover um uso ordenado do território, de forma
a permitir o seu uso público para fins recreativos, sem prejudicar
a continuidade dos processos evolutivos - art.o 3.o, als. a), b) e c)
do referido DL n.o 357/87.

Naquilo que mais agora nos interessa, e que é o do ordenamento
do uso do solo dentro dos limites estabelecidos para a APPLE no
art.o 2.o daquele diploma, há que chamar a atenção para dois aspectos.

O primeiro é que o respectivo plano de ordenamento é deixado
para posterior portaria, cuja elaboração e aprovação se encontra su-
jeita ao formalismo descrito nos n.os 2 e 3 do art.o 12.o

O segundo aspecto é que se atribuiu a um dos órgãos da APPLE
- ao seu director (art.o 6.o) - o poder de autorizar previamente quais-
quer actos e actividades dos previstos nas als. a) a i) do n.o 1 do
art.o 13.o daquele diploma quando os mesmos projectem os seus efeitos
dentro dos limites da mesma APPLE.

Ora, como o acima referido plano de ordenamento da APPLE
nunca chegou a ser aprovado, isso significa que o DL n.o 357/87,
ao instituir aquela, apenas pôs de pé uma estrutura essencialmente
formal.

Feitas estas duas breves anotações, regressemos ao PDME.
O já referido n.o 1 do art.o 32.o do mesmo (correspondente como

se disse ao art.o 4.o, n.o 1, do DL n.o 93/90, que aprovou o regime (2) Hoje, como se disse já, Instituto de Conservação da Natureza (ICN).
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da REN), depois de proibir entre outras operações as de loteamento
sobre os chamados «Espaços Naturais», veio estabelecer, no seu n.o 5,
que «as áreas deste espaço já integradas na Área de Paisagem Pro-
tegida do Litoral de Esposende constituirão uma área de desenvol-
vimento programado regulada pelas disposições aplicáveis do capítulo
IX deste Regulamento».

Trata-se, pois, de uma norma de natureza puramente remissiva.
Por sua vez, o dito capítulo IX do Regulamento do PDME, no

seu art.o 48.o -intitulado «Áreas sujeitas a disciplina especial» - contém
um n.o 8 dedicado à «Área de Paisagem Protegida do Litoral de
Esposende» do seguinte teor, que se transcreve:

«1) A Área integrada na Área de Paisagem Protegida do Litoral
de Esposende será dotada de estatuto especial, através de plano de
ordenamento e gestão dos usos do solo a ratificar superiormente,
nos termos da lei;

«2) Enquanto o plano referido no número anterior não for ple-
namente eficaz, a gestão dos usos do solo das áreas propostas no
Plano Director Municipal para inclusão na Área de Paisagem Pro-
tegida do Litoral de Esposende será regida segundo critérios a es-
tabelecer por protocolo celebrado entre o município, a Comissão de
Coordenação da Região do Norte e o Serviço Nacional de Parques,
Reservas e Conservação da Natureza,(2) mantendo-se as formas de
gestão estabelecidas na legislação aplicável para as restantes áreas
que actualmente integram a referida Área de Paisagem Protegida».

Começando pala análise da regra contida no n.o 1 do ponto 8
do art.o 48.o do Regulamento, vemos que também ela assume natureza
remissiva, uma vez dispor que a APPLE será dotada de estatuto es-
pecial, através de plano de ordenamento próprio, a «ratificar supe-
riormente, nos termos da lei».

Trata-se, também este n.o 1, de uma norma formal, já que remete
a gestão do uso dos solos da dita Área Protegida para futuro plano
de ordenamento próprio de tal Área.

Corresponde no essencial à solução já adoptada, como se viu, no
art.o 12.o, n.o 1, do DL n.o 357/87, diploma que, também se viu, criou
a dita Área Protegida.

Resta-nos a regra do n.o 2 do ponto 8 do art.o 48.o do Regulamento.
Regra que por sua vez se desdobra em outras duas.
Numa delas (1.a parte do referido n.o 2) dispõe-se que para as

áreas a incluir no futuro na APPLE a gestão do uso dos corres-
pondentes solos será feita por protocolo celebrado entre os organismos
já referidos (município, CCRN e ICN), enquanto na outra (2.a parte
do mesmo n.o 2), e para as áreas já incluídas na APPLE, se dispõe
que a gestão do uso do solo respectivo será feita pelo modo já es-
tabelecido, que se mantém.

No caso sub judice, não nos interessa a regra que se extrai da
1.a parte do n.o 2, uma vez que o terreno dos ora recorrentes, onde
se localiza o loteamento aprovado pela deliberação impugnada, se
inclui, como é pacífico nos autos, dentro dos limites fixados para
a APPLE pelo próprio DL n.o 357/87, o que faz cair o caso na regra
contida na 2.a parte do já aludido n.o 2.

Só que esta regra se limita a manter as formas de gestão do uso
dos solos -já incluídos na APPLE - ao tempo vigentes.
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Ora já se viu que essas formas de gestão só podiam ser as resultantes
de plano de ordenamento do uso de tais solos - o plano a que se
refere o n.o 1 do art.o 12.o do DL n.o 357/87.

Mas tal plano de ordenamento, como se disse, nunca chegou a
ser aprovado. Daí que as únicas regras aplicáveis na matéria - no
que diz respeito aos chamados «Espaços Naturais» previstos no PDM
de Esposende - só possam ser (deixando de lado a puramente re-
missiva, como se viu, do seu n.o 5) as que se extraem do já mencionado
art.o 32.o do mesmo PDM, regras essas entre as quais desde logo
avulta a do seu n.o 1, a qual, como se viu, proíbe as acções, tanto
as de iniciativa pública como privada, que se traduzam, entre o mais,
em operações de loteamento nos referidos «Espaços Naturais», em
cuja categoria se integra, também se viu igualmente, o terreno dos
ora recorrentes.

Conclui-se assim, tal como julgou e bem a sentença impugnada,
que a deliberação contenciosamente recorrida, da Câmara Municipal
de Esposende, de 20/2/97, ao aprovar o loteamento em questão, violou
o art.o 32.o, n.o 1, do Regulamento do PDM do respectivo município,
sendo consequentemente nula, nos termos do n.o 2 do art.o 56.o do
DL n.o 448/91, de 29/11 (redacção da Lei n.o 26/96, de 1/8, que alterou
por ratificação o DL n.o 334/95, de 28/12, o qual alterou por sua
vez aquele DL n.o 448/91).

Improcede deste modo a matéria de todas as conclusões das ale-
gações, de ambos os recursos, acima transcritas.

Termos em que se decide:
a) Negar provimento aos recursos jurisdicionais;
b) Confirmar a sentença de fls. 242 e segs., salvo na parte em

que nela se julgou «parcialmente procedente» o recurso contencioso,
o qual agora se julga integralmente procedente.

Custas pelos ora recorrentes particulares.
Taxa de justiça: 80.000$00.
Procuradoria: 40.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Pedro Manuel de Pinho de Gou-
veia e Melo (relator) — Rosendo Dias José — João Manuel Belchior.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Contrato administrativo. Contrato de aquisição de serviços.
Concurso público. Dec. Lei n.o 197/99, de 8.6. Não apre-
sentação de documento de membro da Ordem dos Arqui-
tectos. Exclusão de concorrente.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É princípio que preside à regulação da matéria da aqui-
sição de bens móveis e serviços, tal como efectuada pelo
DL 197/99, de 8/6, evitar tanto quanto possível a exclusão
de concorrentes e de propostas por razões meramente
formais, para o que, entre o mais, são estabelecidas as
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regras gerais dos artigos 34.o e 39.o n.os 1 e 3, de os
documentos de habilitações ou autorizações profissionais,
ou de membros de organizações profissionais, tal como
os documentos de prova de declarações efectuadas pelos
concorrentes, poderem ser exigidas a qualquer momento
do concurso, mas, sempre, com a fixação de prazo ra-
zoável para serem apresentadas.

II — O objectivo enunciado no número I tem de preservar-se
também através da interpretação das regras especiais re-
lativas ao acto público do concurso, designadamente dos
artigos 99.o, 101.o, 103.o e 104.o, de modo a que ele não
resulte frustrado, como preconiza o próprio preâmbulo
do diploma, fazendo mesmo referência expressa àquele
objectivo em associação com este momento procedi-
mental.

III — Admitido um concorrente na primeira fase do acto pú-
blico, e tendo o júri passado à abertura, análise formal
e decisão sobre a admissão das propostas, findo o que,
admitiu também a proposta do mesmo concorrente, não
pode admitir e deferir reclamação de outro concorrente
sobre a falta de documento comprovativo de ser membro
da Ordem dos Arquitectos, sem conceder prazo razoável,
porquanto se tem de considerar fora do âmbito da segunda
fase do acto público, a que se refere o artigo 104.o do
DL 197/99, decidir questões de admissão de candidatos
por falta de documentos e, nessa medida, ao caso é ina-
plicável a regra contida no n.o 4 do art.o 99.o do referido
diploma e o júri não fica autorizado a decidir sem dar
conhecimento ao interessado ausente, e sem lhe conceder
prazo razoável.

IV — As deliberações tomadas pelo júri “no âmbito do acto pú-
blico” a que se aplica o artigo 99.o do DL 197/99 são
as tomadas na fase própria e sobre as matérias dos artigos
101.o 103.o e 104.o, portanto, determinadas por um critério
normativo e não quaisquer decisões que sejam tomadas
pelo júri por ocasião, ou no tempo em que está aberto
o acto público.

V — O DL 197/99 classifica de facultativas todas as recla-
mações e recursos administrativos de actos do júri.

Recurso no 47.828. Recorrente: Pedro Cândido Almeida d’Eça Ra-
malho; Recorrida: Câmara Municipal de Guimarães; Relator: Exmo

Juiz Conso Dr. Rosendo José.

Acordam em conferência na Secção do Contencioso Administrativo
do STA:

I - Relatório.
PEDRO CÂNDIDO DE ALMEIDA D’EÇA RAMALHO recorre

da sentença do TAC do Porto que negou provimento ao recurso
contencioso que interpusera do indeferimento pela CÂMARA MU-
NICIPAL DE GUIMARÃES (CMG) de recurso hierárquico da de-
liberação do Júri do “Concurso Limitado para Elaboração do Projecto
do Centro Cultural Vila Flor” proferida em reclamação do concorrente
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PITÁGORAS, Arquitectura e Engenharia Integradas, Ld.a, excluiu
o recorrente do concurso.

Contra aquela decisão jurisdicional dizem, de útil, as conclusões
da alegação do recorrente.

O TAC do Porto deveria ter anulado o acto recorrido com os
fundamentos que aduzira porque foi admitido ao concurso e, só na
fase de exame e avaliação das propostas foi excluído, com fundamento
em não ter apresentado documento de inscrição na Ordem dos Ar-
quitectos, que baseou no art.o 104.o n.o 3 al. b) do DL 197/99, de
8.6.

Ora, considera que esta disposição legal se refere apenas ao con-
teúdo das propostas, uma vez que a exigência de prova das habilitações
podia ser efectuada, mas com a fixação de prazo razoável para juntar
o documento.

A exclusão não podia fazer-se sem audição prévia.
O despacho recorrido ao sancionar esta actuação do júri violou,

também ele, as normas dos artigos 9, 12, 34 e 41 do DL 197/99 e
fez errada interpretação e aplicação dos artigos 103.o e 104.o do mesmo
diploma.

A Câmara Municipal de Guimarães sustenta a decisão de primeira
instância.

O interessado particular não contra-alegou.
O EMMP é de parecer que o recurso não merece provimento

porque o recorrente não esteve presente no acto público em que
foi tomada a deliberação de exclusão pelo que não a impugnou no
próprio acto como era indispensável, nos termos do artigo 180.o n.o 1
do DL 197/99.

Daí que era legal a decisão do Presidente da Câmara de não prover
o recurso por ter sido extemporâneo, e bem andou a sentença recorrida
ao mantê-la.

II - A MATÉRIA DE FACTO PROVADA.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1. O recorrente Pedro Cândido Almeida d’Eça Ramalho foi con-

vidado pela CMG, por ofício datado de 28.9.99, a participar no “Con-
curso Limitado para Elaboração do Projecto do Centro Cultural Vila
Flor”, conforme o documento de fls. 89-90 que se dá por reproduzido.

2. Reunido em 25.10.99, o júri designado para o concurso procedeu
à abertura dos invólucros exteriores, bem como os relativos aos do-
cumentos contendo as propostas de cada um dos concorrentes ao
dito concurso, conforme fls. 132 e 133 do processo administrativo
apenso que se dão por reproduzidas.

3. Nesse mesmo acto público o júri deliberou admitir todos os
concorrentes, salvo o Prof. Arq. Bernardo José Ferrão, por ter apre-
sentado incompleta a declaração referida na al. b) do n.o 10.1 do
programa de concurso, tendo-lhe sido concedido um prazo de dois
dias úteis para apresentação da referida declaração (cf. fls. 132 e
133 do p. a.).

4. Não houve reclamações durante o decurso do referido acto
público.

5. Reunido novamente em 28.10.99, o júri deliberou admitir de-
finitivamente o concorrente Prof. Arq. Bernardo José Ferrão após
exame ao documento por ele entregue, não tendo havido reclamação
dessa deliberação (cf. fls. 136 a 139 do p. a. que dá por reproduzidas).

6. Depois de examinadas as propostas dos concorrentes ao referido
concurso, o júri deliberou admiti-los a todos (cf. o teor de fls. 136
a 139 do p.a.).
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7. Nesse mesmo acto público o representante da concorrente Pi-
tágoras, apresentou reclamação quanto à admissão do concorrente
Pedro Ramalho, por não ter apresentado a certidão da Ordem dos
Arquitectos, conforme o teor de fls. 136-139 do p. a.

8. Analisada a reclamação, o júri deliberou dar provimento à mesma,
invocando o disposto no art.o 104.o n.o 3 al. b) do DL 197/99, de-
liberação essa que não foi objecto de qualquer reclamação (cf. fls. 136
a 139 do p.a.).

9. Foi comunicada telefonicamente ao recorrente a sua exclusão.
10. O recorrente requereu em 12.11.99 certidão do requerimento

do representante da Pitágoras e das actas e informação final do con-
curso ”... para efeitos de reclamação...” conforme o teor de fls. 155
do p.a que se dá como reproduzida).

11. Tal satisfação foi satisfeita, acompanhada de parecer jurídico
emitido em 19.11.99, pelo técnico jurista da CMG (cf. fls. 165 a 168).

12. Em 26.11.99 o recorrente apresentou exposição dirigida ao Pre-
sidente da CMG em que solicitava a concessão de prazo para apre-
sentação dos documentos “... alegadamente em falta ...” ou, se assim
não fosse entendido a anulação do concurso em questão, conforme
fls. 180 a 194 do p.a., que dá por reproduzido).

13. Por despacho de 9.12.99, exarado sobre informação do júri
- que preconizava o indeferimento da pretensão do recorrente com
base em parecer do jurista da CMG de 30.11.99 - o Presidente da
CMG indeferiu o requerido pelo ora recorrente, conforme fls. 211
e 212 do p.a. que dá por reproduzidas).

14. Tal despacho de indeferimento foi notificado ao recorrente
por ofício da CMG datado de 09/12/99, conforme o teor de fls. 213
e 214 do p.a. que dá por reproduzido).

III - Apreciação.
A sentença recorrida para decidir pela improcedência do recurso

contencioso baseou-se em que o requerimento de 26.11.99 ao Pre-
sidente da CMG tinha sido indeferido por ter sido considerada ex-
temporânea a sua apresentação e, contra este fundamento nada ter
dito o recorrente no recurso contencioso. Por outro lado assenta em
que a exposição do recorrente era extemporânea “... pois, nos termos
do artigo 104.o n.o 6 do DL 197/99 ... deveria o interessado reclamar,
logo nesse momento, da deliberação que o excluira do concurso, de-
pois, sobre a decisão que viesse a recair sobre tal reclamação deveria
o recorrente interpor o recurso hierárquico previsto nos artigos 180.o
e 184.o do referido DL 197/99, também nesse acto público.”

Vejamos pois, em primeiro lugar, se o requerimento dirigido ao
Presidente da CMG foi indeferido por ser extemporâneo.

O despacho do Presidente da Câmara é “Concordo. Indefiro, nos
termos da informação anexa.” A informação foi produzida sobre o
requerimento do recorrente ao Presidente da CMG em que con-
siderava:

- É inútil a exigência do documento em concurso limitado para
o qual foi convidado e sempre seria desproporcionado, nestas cir-
cunstâncias determinar a exclusão.

- Na reunião do júri em acto público de 25.10.99 todos os candidatos
foram admitidos embora outro que não o recorrente tenha sido ad-
mitido condicionalmente por falta de uma declaração, que depois
juntou no prazo que para o efeito lhe foi concedido.

- Consolidou-se assim o direito de passar à fase seguinte não po-
dendo aplicar-se ao responsável pelo projecto a exigência do ponto
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11-e) de “prova documental das habilitações técnico-profissionais de
cada elemento da equipa (que poderá ser responsável por mais de
uma especialidade), mas o arquitecto responsável pela concepção,
coordenação e supervisão global de todo o projecto não pode ser
considerado um especialista para os efeitos desta norma do programa
de concurso.

- De qualquer modo, a exigência do documento não podia ter como
consequência a exclusão sem lhe ser concedido prazo para a junção
como acontecera com outro concorrente.

- A decisão do júri invoca o artigo 104.o-3-b) do DL 197/99, mas
tal norma respeita apenas às propostas e aos elementos que devem
conter e não aos documentos necessários à admissão a concurso.

- A exclusão tinha de ser precedida obrigatoriamente da sua au-
diência prévia ao abrigo dos artigos 41 e 104.o do DL 197/99, o que
não sucedeu.

- Não foram observados os princípios da legalidade, transparência,
igualdade, imparcialidade, estabilidade, boa-fé e proporcionalidade.

O requerimento do ora recorrente concluía pedindo que se fixasse
prazo para apresentar os documentos em falta e, se assim não fosse
entendido, a anulação do concurso.

O Parecer em que se fundamentou o despacho constante de fls.
211-212 do Processo administrativo apenso contém os seguintes
considerandos:

- o recorrente perdeu a qualidade de concorrente ao não ter atem-
padamente reclamado ou recorrido da deliberação que o exclui do
concurso;

- o n.o 6 do art.o 104.o do DL 197/99 refere que, cumpridas as
formalidades previstas nos números anteriores e decididas as eventuais
reclamações apresentadas pelos concorrentes relativamente a esta fase
do acto público, o presidente do júri encerra esse acto;

- o recorrente teria de ter recorrido no próprio acto público da
decisão que o excluiu, pelo que sempre teria de concluir-se pela ex-
temporaneidade da reclamação agora apresentada.

Diz depois a informação que como esclarecimento do recorrente
pode adiantar também que o programa do concurso exigia o do-
cumento da Ordem dos Arquitectos e que o Arq. Ferrão for a admitido
condicionalmente na fase de admissão dos concorrentes nos termos
do n.o 4 do artigo 101, mas já não podia haver admissão condicional
do ora recorrente na fase do artigo 104.o do DL 197/99.

Portanto os motivos do indeferimento do requerimento ao Pre-
sidente da Câmara de Guimarães, foram, efectivamente, e apenas,
o recorrente não ter reclamado nem recorrido da exclusão, no acto
em que foi decidida.

A sentença considera que contra esta extemporaneidade o recor-
rente nada diz e que realmente foi extemporânea a exposição in-
deferida, porque, nos temos do art.o 104.o do DL 197/99, de 8.6,
deveria ter reclamado e depois recorrido imediatamente.

Vejamos se é assim.
A aquisição de bens e serviços pela Administração encontra-se re-

gulada pelo DL 197/99, de 8 de Junho, que contém uma parte geral,
o capítulo I com matérias comuns a todas as aquisições.

Este capítulo I, que se desenvolve pelos primeiros 75 artigos, contém
regras sobre a prova de habilitações profissionais ou da exigência
de ser membro de determinada organização profissional, estatuindo
que pode ser exigida a qualquer momento do concurso, “...devendo
para o efeito ser fixado um prazo razoável.” (art.o 34.o).

7539

Também o artigo 39.o estabelece no número 1 que a entidade ad-
judicante pode, a qualquer momento, exigir a apresentação de do-
cumentos comprovativos das declarações prestadas pelos concorrentes
e no número 3 que deve ser fixado um prazo razoável para os con-
correntes ou o adjudicatário apresentarem os documentos exigidos.

Estas regras são, portanto, aplicáveis ao caso.
O concurso em análise era um concurso público, pelo que estava

sujeito também às regras do Capítulo IV do citado diploma e es-
pecificamente às da Secção V sobre o acto público do concurso. A
este propósito os artigos 100.o e 101.o a 103.o tratam da primeira
parte do acto público destinado a resolver sobre a admissão dos con-
correntes e o artigo 104.o trata da segunda parte (ou segunda fase
do acto público, como refere o n.o 5 do artigo 103.o), na qual o
júri procede à abertura dos invólucros que contém as propostas, ana-
lisa-as formalmente e decide sobre a respectiva admissão.

Os motivos de não admissão de candidatos referidos no artigo 101.o
n.o 3 são:

- apresentação da proposta depois de esgotado o prazo fixado.
- que inclua nos documentos do envelope ou invólucro exterior

ou no relativo a documentos qualquer referência indiciadora do preço
da proposta ou das respectivas condições de pagamento.

- que não observe alguma regra essencial destinada a garantir o
secretismo da proposta até ao momento procedimentalmente esta-
belecido para a respectiva abertura.

E as razões de exclusão das propostas pelo júri encerrada a fase
de admissão dos candidatos e aberta a segunda fase do acto público,
estão taxativamente enunciadas no artigo 104.o n.o 3 do modo seguinte:

- Apresentar variantes, quando estas não sejam admitidas no pro-
grama do concurso;

- Não conter o preço e condições de pagamento, o prazo de execução
ou entrega, o programa dos trabalhos, quando exigido, e outros ele-
mentos exigidos, designadamente nota justificativa do preço;

- Não observar alguma regra essencial relativa ao modo de apre-
sentação da proposta regulado no artigo 97.o.

Como decorre da matéria de facto provada a decisão de exclusão
foi tomada na segunda fase do acto público e foi invocado como
seu fundamento jurídico a al. b) do n.o 3 do artigo 104.o, precisamente
a norma que prevê a exclusão da proposta que não contenha elementos
exigidos nos termos do artigo 47.o n.o 1.

Ora, os elementos que a proposta deve conter por serem espe-
cialmente exigidos, a que se refere a al. d) do artigo 47.o n.o 1, são
ainda elementos relativos à proposta, como a nota justificativa do
preço, e não documentos relativos à inscrição do concorrente em
organismo profissional que já vimos ser matéria regulada nos arti-
gos 34.o, 39.o n.os 1 e 3, 41.o, com obrigatória audiência prévia e
eventual decisão de exclusão noutro momento procedimental, sem
qualquer relação com a segunda parte ou segunda fase do acto público.

Esta regulamentação tem como efeito não se aplicarem à exclusão
indicada as regras de reclamação e recurso próprias das deliberações
do júri do acto público, nome agora preferido pela lei para a comissão
do acto público.

Porém, estas garantias de regulamentação material podem que-
dar-se completamente inúteis por virtude das regras procedimentais
do artigo 99.o, que conforme o título do preceito, são aplicáveis às
duas fases do acto público.

Tudo dependerá, afinal, da interpretação que delas se fizer.
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É que este preceito estatui que “as deliberações do júri tomadas
no âmbito do acto público são notificadas ao interessado no próprio
acto, não havendo lugar a qualquer outra forma de notificação, ainda
que não estejam presentes ou representados no referido acto os des-
tinatários das mesmas deliberações”.

No caso o concorrente foi admitido sem condicionamentos no pri-
meiro dia do acto público e tomou conhecimento dessa deliberação
do júri.

Para o segundo dia ficaram a decisão sobre a admissão de um
outro concorrente e a abertura das propostas e decisão sobre a res-
pectiva admissão.

A decisão que o excluiu foi tomada depois de abertas as propostas
e inclusivamente de a sua proposta ter sido admitida pelo júri, devido
a uma reclamação só então apresentada pela concorrente “Pitágoras”.

Uma deliberação nas condições acima indicadas, ainda que tomada
antes ainda de encerrado o acto público, deverá entender-se como
tomada “no âmbito do acto público” para efeitos da dispensa de no-
tificação pessoal que os artigos 34.o e 39.o prevêem para suprimento
da falta de documentos?

Tem de dizer-se que considerá-la no âmbito do acto público quando
tinha passado a fase de admissão dos candidatos e de admissão das
propostas seria defraudar as regras gerais dos mencionados artigos
34.o e 39.o n.os 1 e 3, e ofensivo dos princípios da boa-fé, e da pro-
porcionalidade e também da estabilidade, numa vertente que não
sendo referida no artigo 14.o é, apesar disso, relevante, que é a ne-
cessidade de garantir que as decisões procedimentais favoráveis aos
concorrentes não sejam alteradas sem a respectiva audiência efectiva.

Um exame rigoroso da letra do artigo 104.o também conduz a
excluir do âmbito do acto público, e portanto da aplicação da regra
odiosa do n.o 4 do artigo 4.o, uma deliberação do júri que não está
prevista para a segunda fase do acto público do concurso. Efecti-
vamente, o artigo 104.o apenas prevê como estando no seu âmbito
a abertura dos invólucros das propostas, o respectivo exame formal
quanto aos pontos referidos no número 3, a deliberação sobre ad-
missão das propostas, o anúncio para conhecimento dos presentes,
do preço total de cada uma das propostas admitidas, aspectos es-
senciais das mesmas e, finalmente, “decisão de reclamações apresen-
tadas pelos concorrentes relativamente a esta fase do acto público”.

Ora, a reclamação apresentada pelo concorrente Pitágoras, tal como
a decisão que sobre ela foi tomada, não era relativa a esta fase do
acto público mas à primeira que estava então encerrada e ultrapassada.

Relativas a esta fase do concurso seriam as reclamações sobre a
admissão de propostas contrariando as exigências do n.o 3 do ar-
tigo 104.o e nada mais.

Sem prejuízo de a questão dos documentos ser tratada até ao final
do procedimento, mas sempre com as garantias constantes da parte
geral e não com a aplicação inoportuna e inesperada de uma regra
restritiva do conhecimento efectivo do interessado, aproveitando-se
da sua ausência de uma sessão do acto público para decidir uma
questão excluída do âmbito da segunda fase do acto público, e sem
as garantias que sempre teria se fosse considerada, como a lei prevê,
em qualquer outro momento do procedimento.

A confiança do recorrente na aplicação do direito e na estabilidade
das situações procedimentalmente adquiridas como era a sua admis-
são, é um elemento essencial da sua posição perante o desenrolar
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do procedimento que não poderia ser falseada pelo facto de não
estar presente à segunda sessão do acto público em que não era
minimamente previsível que fosse decidida a sua exclusão por falta
de um documento, tanto mais que existem regras claras, precisas e
de aplicação garantida quanto a todas as fases do procedimento, as
quais prevêem que a exclusão por falta de documentos não pode
ser decidida sem a sua efectiva audiência prévia, salvo na primeira
fase do acto público do concurso, com os fundamentos dos art.os
101.o- 103.o.

Por outro lado, na segunda fase do acto público apenas com os
fundamentos do artigo 104.o, a proposta pode ser excluída, estando
fora do âmbito desta fase e, portanto, afastada a possibilidade de
exclusão de candidatos por falta de algum documento.

Efectivamente, o artigo 104.o reporta-se com toda a evidência ex-
clusivamente à inadmissibilidade ou exclusão de propostas e não de
concorrentes.

No caso o recorrente tinha sido admitido ao concurso no primeiro
dia do acto público e não podia retornar-se à fase da admissão dos
candidatos a partir do momento em que o júri considerou encerrada
a primeira fase do acto público, com a decisão que admitiu também
o concorrente Arq. Ferrão e passou à abertura das propostas.

É pois incorrecto aplicar o artigo 104.o à exclusão de um candidato
por falta de documento da Ordem dos Arquitectos.

E, mais importante é que estas violações de lei não ficam cobertas
pela falta de reclamação do recorrente quando tomadas fora do mo-
mento procedimental apropriado, não podem considerar-se no âmbito
normativamente definido para o acto público, mas apenas no res-
pectivo âmbito temporal que não releva para o funcionamento da
regra muito especial do n.o 4 do artigo 99.o do DL 197/99, pelo que
a decisão do júri que baseou a exclusão no artigo 104,o n.o 3 al. c)
faz dela errada interpretação e aplicação. Por um lado, aplica um
norma sobre admissão das propostas à admissão dos candidatos, e,
por outro lado, labora também noutro erro ao considerar que os
“outros elementos exigidos...” como devendo constar da proposta e
cuja falta é susceptivel de conduzir à respectiva exclusão, por referência
da al. b) do n.o 3 do artigo 104.o ao n.o 1 al, d) do artigo 47.o possam
ser documentos de inscrição em ordem profissional como a inscrição
na Ordem dos Arquitectos.

Estes erros de direito, embora cometidos na continuação do acto
público, não tinham que ser reclamados nos termos das reclamações
relativas à não admissão de propostas, visto que o regime da falta
de documentos para ser admitido é diferente (comportava até o convite
à apresentação, em prazo a conceder, como sucedera com a falta
de documento de outro candidato) e nunca podia ter sido retomado
no acto público depois de passada e encerrada a fase do procedimento
em que tinha sido decidida a admissão de todos os candidatos.

Donde se retira que a exclusão (não admissão) do concorrente
Pedro Ramalho depois da abertura dos invólucros que contêm as
propostas dos concorrentes, na sequência de reclamação de outro
candidato, com fundamento na al. b) do n.o 3 do art.o 104.o do DL
197/99, por não ter apresentado a certidão ou documento de inscrição
na Ordem dos Arquitectos, sendo contrária à lei, também não podia
ser tomada naquele momento e condições, pelo que não estava sujeita
às regras estritas que permitem a exclusão sem efectivo conhecimento
do interessado que faltar ao acto público na primeira fase em que
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o respectivo júri, conforme o disposto na lei, se há-de ocupar da
admissão dos candidatos. Pelas mesmas razões aquela decisão de ex-
clusão não estava sujeita a reclamação necessária imediata do
interessado.

Por último importa referir que a sentença também acolhe impli-
citamente o erro cometido pela decisão impugnada e sustentado na
contestação de interpretar o texto do n.o 6 do artigo 104.o como
comportando uma reclamação obrigatória da exclusão de um can-
didato por falta de documentos.

A redacção do preceito é:
Cumpridas as formalidades previstas nos números anteriores e de-

cididas as eventuais reclamações apresentadas pelos concorrentes re-
lativamente a esta fase do acto público, o presidente do júri encerra
esse acto.

Ora, é evidente que por força deste texto as reclamações jamais
poderiam considerar-se obrigatórias para abrir a via contenciosa.

E, nem a norma geral para o acto público do artigo 99.o refere
que as reclamações sejam obrigatórias, pois diz “...podem os con-
correntes ....apresentar reclamações ...”, nem as reclamações even-
tualmente apresentadas na segunda fase do acto público podem ter
como objecto a falta de documento de inscrição numa Ordem Pro-
fissional, como decorre do transcrito n.o 6.

Diferentemente do que se diz na sentença recorrida os artigos 180.o
e 184.o não impõem nenhuma reclamação nem nenhum recurso obri-
gatório como condição de interposição de recurso contencioso, como
decorre do artigo 189.o

A sentença parece também fundar-se em que o recorrente nada
teria dito na petição do recurso contencioso sobre a desnecessidade
da reclamação que foi fundamento do acto de indeferimento recorrido.

Porém, a petição de recurso, como a sentença reconhece, contém
tudo o que acima se referiu como constando do requerimento do
recorrente ao Presidente da CMG, matéria que, é incontornável, pro-
cura demonstrar a inaplicabilidade à situação dos artigos 47.o e 104.o
n.o 3-b) do DL 197/99 e a aplicação do artigo 34.o do mesmo diploma.

Do exposto é de concluir que incorreu em erro de julgamento
a sentença que se afastou deste entendimento e considerou que para
a defesa dos interesses do concorrente em impugnação administrativa
perante o órgão autárquico competente para a prática dos actos re-
lativos ao concurso de selecção do co-contratante para aquisição de
um serviço, era necessária reclamação imediata de decisão do júri
tomada na segunda fase do acto público de o excluir por falta de
documento de inscrição na Ordem dos Arquitectos.

Em face do que não pode manter-se e o acto recorrido, imputado
à Câmara Municipal de Guimarães por decisão transitada de
fls. 154-155, está afectado por erro nos pressupostos legais, em virtude
do que deve ser anulado.

IV - Decisão.
Em conformidade com o exposto acordam em:
- conceder provimento ao recurso jurisdicional;
- revogar a sentença;
- e conceder provimento ao recurso contencioso.
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Sem custas nesta instância e custas na primeira instância pelo in-
teressado “PITÁGORAS, Ld.a” que se fixam em 40.000$00 de taxa
de justiça e 50% de procuradoria.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rosendo Dias José. — Joaquim
Marques Borges. — Rui Manuel Pinheiro Moreira.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Disciplina da actividade industrial. Recurso hierárquico ne-
cessário.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A actividade industrial de produção de óleos e farinha
de peixe em unidade com potência instalada superior
a 150 KWA está sujeita ao licenciamento e fiscalização
do cumprimento das condições de salubridade, higiene,
segurança e ambientais, pela direcção regional respectiva
do Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, como entidade coordenadora.

II — Os actos da competência do Director Regional na referida
matéria estão sujeitos a recurso hierárquico necessário,
nos termos do artigo 22.o do DL 109/91, de 15 de Março
(alterado pelo DL 282/93, de 17 de Agosto).

Recurso no 47 829. Recorrente: Empresa Olfaixe - Produtos de Óleo
e Farinha de Peixe, Ld.a; Recorrida: Directora Regional de Agri-
cultura de Entre Douro e Minho; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Ro-
sendo José.

Acordam em conferência na Secção do Contencioso Administrativo
do STA:

I - Relatório.
OLFAIXE - Empresa Produtora de Óleos e Farinhas de Peixe,

com sede em Alto de Pega, Vila do Conde, interpôs no TAC do
Porto recurso contencioso de anulação da decisão de 7 de Abril de
2000 que lhe ordenou a imediata suspensão da laboração, contra o
autor do acto, o DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA DE
ENTRE DOURO E MINHO.

No TAC do Porto o recurso foi rejeitado com fundamento em
irrecorribilidade vertical do acto, por falta de recurso administrativo
para o membro do Governo competente.

Inconformada, aquela firma interpôs o presente recurso jurisdi-
cional no qual apresentou alegações que culmina com as seguintes
conclusões:

- As Direcções Regionais de Agricultura gozam de autonomia ad-
ministrativa e têm como órgão de topo o Director Regional, pelo
que os actos deste são recorríveis contenciosamente, e só estariam
sujeitos a recurso hierárquico se a lei o estabelecesse (Conc. I e II).
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- Ainda que assim não fosse em geral, na matéria em que se insere
o acto recorrido, por força do DL 175/92; al. f) do art.o 2.o do DL
282/93, de 17 de Agosto, e Portaria 744-B/93, de 18.8, estão conferidas
competências exclusivas às Direcções Regionais de Agricultura, pelo
que o acto é directamente recorrível (Conc. III e IV).

- A interpretação efectuada pela sentença do artigo 25.o da LPTA
é inconstitucional, contraria o artigo 268.o n.o 4 da Const. - porque
o acto do Director Regional é lesivo (Conc. V,VI e VII).

Não houve contra-alegação.
O EMMP emitiu parecer em que considera de manter a sentença

recorrida.
II. Apreciação.
A sentença recorrida considerou.
«O acto em causa foi praticado pelo DRAEDM no uso da com-

petência que lhe é atribuída pelos artigos 4.o do D.Reg. 14/97, de
6/5; 5.o do DL 75/96, de 18.6; 25.o e 26.o da Lei 49/99, de 22/6 e
mapa II anexo, bem como Despacho 4628/2000, in DR II Série, n.o 49,
de 28.02, do qual consta delegação de poderes feita pelo Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural, entre outros no DRAEDM
mas nada resultando da lei no sentido de que essa competência não
seja uma competência separada e, muito menos, que se trate de uma
competência exclusiva.»

Vejamos se é assim.
O licenciamento da actividade industrial encontra-se regulado pelo

DL 109/91, de 15 de Março, com as alterações introduzidas pelo DL
282/93, de 17 de Agosto, e, de harmonia com o respectivo artigo
22.o, com a epígrafe «Recurso hierárquico»:

«O recurso hierárquico necessário das decisões proferidas ao abrigo
do presente decreto-lei, com excepção das relativas ao processo de
contra-ordenação, tem efeito suspensivo, podendo, no entanto, a en-
tidade para quem se recorre atribuir-lhe efeito meramente devolutivo,
quando considere que a sua execução imediata causa grave prejuízo
ao interesse público.»

Este Decreto-Lei deu início a uma reforma legislativa na matéria
de que é elemento relevante a atribuição a uma entidade do Ministério
da Indústria e Energia ou do Ministério da Agricultura Pescas e Ali-
mentação da competência para a coordenação do processo de licen-
ciamento da instalação, alteração e laboração de um estabelecimento
industrial e bem assim a emissão de licença.

A actividade da recorrente de transformação de produtos de peixe
foi, com o DL 175/92, de 13/8 (art.o 1.o) equiparada à de transformação
de produtos animais e sujeita a licenciamento da Direcção-Geral de
Pecuária.

Com a reformulação da regulamentação da matéria operada em
execução do DL 195/72, pelo Desp. Norm. 209/93, de 17/8 e pela
Portaria n.o 744-B/93, de 18 de Agosto, foi estabelecida como entidade
coordenadora para aquela actividade industrial, em unidades com
potência instalada superior a 150 KWA, o Instituto dos Mercados
Agrícolas e Indústria Agro-Alimentar (IMAIAA).

O IMAIAA foi extinto pelo DL 74/96, de 18.6 -art.o 15.o - que
estabelece uma nova orgânica do Ministério da Agricultura do De-
senvolvimento Rural e das Pescas e, por força deste e do DL 75/96,
da mesma data, que contém a lei quadro das direcções regionais
de agricultura foi, atribuída às direcções regionais uma função de-
terminante e essencial quer colaborando na definição de orientações
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políticas quer executando através dos seus serviços as normas, orien-
tações e directivas dessa mesma política, de modo que o artigo 2.o
al. c) deste último diploma lhes confere a competência para «Executar,
na respectiva região, a política agro-alimentar e de desenvolvimento rural,
em conjunto com os serviços centrais do Ministério...»

Direcções Regionais que o artigo 1.o define como « .... serviços
do MADRP dotados de autonomia administrativa, que dependem
directamente do Ministro.»

Assim, as competências antes conferidas ao IMAIAA passaram
a ser actuadas pelos serviços executivos comuns que são as direcções
regionais e pelo seu órgão dirigente o director regional, conforme
os artigos 3.o e 5.o do mesmo diploma- DL 75/96.

No contexto legal cujos traços gerais se indicaram, resulta bem
claro que a laboração e controle da prevenção de riscos e incon-
venientes, higiene e segurança, ordenamento e qualidade do ambiente,
sobre a actividade da recorrente, está dependente da entidade coor-
denadora que é a Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro
e Minho (DRAEDM) dirigida pelo respectivo director regional, equi-
parado a director geral, cujos actos, para efeitos contenciosos, a ju-
risprudência tem considerado sujeitos a recurso hierárquico neces-
sário.

No caso, sobre as considerações que pudessem efectuar-se a como
este propósito sobreleva o disposto no transcrito artigo 22.o do
DL 109/91, que deve interpretar-se no sentido de impor expressamente
tal recurso para se obter a decisão administrativa susceptível de im-
pugnação contenciosa.

Efectivamente, o art.o 1.o do DL 109/91 define como objecto do
diploma a disciplina do exercício da actividade industrial, tratando
do licenciamento da fiscalização da laboração, guarnecidas de medidas
cautelares e de sanções, do tipo contra-ordenações.

O diploma não contém normas que distingam recursos hierárquicos
para qualquer destas situações, nem define competências exclusivas,
e neste contexto, se o artigo 22.o refere apenas os recursos hierárquicos
necessários das decisões proferidas ao abrigo do presente Decreto-Lei,
tais recursos têm de ser todos os interpostos das matérias decididas
pela administração que recaem no âmbito deste Decreto-Lei.

A recorrente sustenta que a exigência de recurso contraria a garantia
constitucional de recurso contencioso dos actos administrativos lesivos.

Porém, como refere o citado artigo 22.oe como decorre em geral
do artigo 170.o n.o 1 do CPA o recurso hierárquico necessário suspende
a eficácia do acto recorrido, pelo que afasta o efeito lesivo imediato
do acto primário ao mesmo tempo que transfere para a entidade
recorrida a competência dispositiva sobre a matéria.

Um acto que seja sujeito a recurso administrativo com este efeito
suspensivo não se pode dizer imediata e autonomamente lesivo, salvo
se o visado não reagir pela via própria do recurso hierárquico.

E, se é certo que algumas vezes o ordenamento jurídico é pouco
claro na exigência ou não deste recurso gracioso, incerteza de que
resulta uma diminuição sensível da protecção dos interessados, o certo
é que na matéria aqui em análise existe disposição expressa e bem
clara no sentido da sua necessidade deste meio de impugnação antes
de se poder recorrer na via contenciosa.

Entendido na sua verdadeira dimensão, o recurso hierárquico não
representa uma diminuição da tutela efectiva dos interesses dos par-
ticulares, advindo para estes dificuldades de tutela devido a incerteza



7546

quanto ao respectivo carácter necessário ou facultativo em certos casos
concretos, mas não do facto de existir um recurso deste tipo.

Deve ainda assinalar-se que o âmbito de impugnação efectuada
no recurso hierárquico não é limitativo quanto ao âmbito de im-
pugnação no recurso contencioso, pelo que também desta perspectiva
não existe uma redução do direito de defesa dos particulares.

O Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre a conformidade
constitucional da exigência de recurso hierárquico com a garantia
constante do artigo 268.o n.o 4 da Const., no Rec. 499/96, Proc. 383/93,
de 20.3.1996, afirmando que a prévia interposição de recurso hie-
rárquico necessário que não obsta a que o particular no futuro in-
terponha utilmente recurso contencioso é conforme com a exigência
constitucional do artigo 268.o n.o 4.

Posteriormente esta jurisprudência foi reafirmada pelo TC, como
p.e. no Ac. 425/99 in DR II Série, n.o 281, de 3.12.99, p. 18209.

No caso presente o recorrente sublinha o carácter imediato da
ordem emanada da Administração e a necessidade de lhe pôr cobro
para conseguir efectiva tutela. Como acima se disse, o recurso hie-
rárquico é um meio eficaz para responder a esta necessidade de sus-
pender a eficácia da determinação administrativa e afastar os efeitos
negativos de que o autor se queixa até que a entidade do topo da
hierarquia se pronuncie, pelo que também não colhe a argumentação
que desenvolve baseada no carácter imediato e urgente da decisão
provinda do director regional.

III - Decisão
Em conformidade com o exposto acordam nesta Subsecção em

negar provimento ao recurso jurisdicional e manter a decisão re-
corrida.

Custas pela recorrente, com a taxa de justiça de 40.000$00 e a
procuradoria de 50%.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Rosendo Dias José (relator) —
Joaquim Marques Borges — Rui Manuel Pinheiro Moreira.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Pedido de informação prévia. Princípio da igualdade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Embora o princípio da igualdade postule a autovincu-
lação da Administração no âmbito dos seus poderes dis-
cricionários, devendo ela utilizar critérios substancialmen-
te idênticos para a resolução de casos idênticos, sob pena
de total desrazoabilidade e com forte incidência no regular
funcionamento da actividade administrativa, não existe
um «direito à igualdade na ilegalidade», ou à «repetição
dos erros», podendo a Administração afastar-se de uma
prática anterior que se mostre ser ilegal.
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2 — Com vista à satisfação do interesse público (nomeada-
mente no plano da saúde) de as obras de construção
civil disporem de infra-estruturas de abastecimento de
água e saneamento, a lei (al. a) do n.o 2 do artigo 63.o
do Decreto-Lei n.o 445/91, de 20 de Novembro) concede
à entidade competente para o licenciamento o poder de
indeferir o respectivo pedido relativamente a área caren-
ciada de tais melhoramentos.

3 — À luz do exposto, no plano da (in)validade de um acto
que desatendeu a pretensão do interessado em construir
numa zona carecida de tais infra-estruturas, é irrelevante
que a E. R. haja antes permitido que ali se tivesse cons-
truído (ou legalizado a posteriori) alguma construção.

Recurso n.o 47.833. Recorrente: Florinda Oliveira Lopes Ruivo Al-
meida; Recorrida: Câmara Municipal de Abrantes; Relator: Ex.mo
Cons.o Dr. João Belchior.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I. RELATÓRIO:
Florinda Oliveira Lopes Ruivo Almeida, com os sinais dos autos,

recorreu contenciosamente para o Tribunal Administrativo de Círculo
de Coimbra (TAC) da deliberação da Câmara Municipal de Abrantes
(E.R.) de 3 de Março de 2000 (A.C.I.) que indeferiu o pedido de
viabilidade de certa construção antes formulado.

Através da douta sentença proferida nos autos foi julgado impro-
cedente tal recurso.

É de tal sentença que vem interposto o presente recurso, formulando
a recorrente ao final da douta alegação as concernentes conclusões
que na sua parte útil se resumem ao seguinte:

1 - Não deve considerar-se como provado o facto enunciado no
ponto 10 da base factual da sentença, no sentido de que ”já há co-
nhecimento de contaminação de água”, sob pena de violação dos
artigos 524.o, n.os 1 e 2 e 659.o, ambos do Código Processo Civil,
ex vi do artigo 102.o da LPTA.

2 - Tendo sido vedado à recorrente a possibilidade de fazer prova
da potabilidade da água, e pressupondo o princípio da igualdade iden-
tidade de situações de facto, incorreu-se em violação dos artigos 5.o
do CPA, e 13.o e 266.o n.o 2 da CRP.

Contra-alegou a entidade recorrida, sustentando a bondade do
decidido.

Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Procurador-Geral
Adjunto, através do douto parecer de fls. 141 e v.o, sustenta o en-
tendimento de que deve ser negado provimento ao presente recurso
jurisdicional, confirmando-se a sentença recorrida, sustendo em re-
sumo o que segue:

O facto de a E.R. ter deixado expresso que ”já tomou conhecimento
de situações de contaminação de águas”, constitui ”um facto pessoal
invocado pela E.R. insusceptível de ser impugnado pela recorrente,
o contrário do que sucederia no caso de se afirmar inequivocamente
que corresponderia à realidade a informação obtida relativa à con-
taminação das águas.”

Pressupondo, ainda segundo aquele Ex.mo Magistrado, que o prin-
cípio da igualdade requer para além da identidade de situações de
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facto, que tenham sido ponderados idênticos elementos de valoração,
”como bem se decidiu na sentença, o ulterior conhecimento da con-
taminação das águas ocasionadas pelos anteriores licenciamentos, de-
terminou uma alteração substancial das circunstâncias de facto em
que assentaram e deu um suporte legitimador ao indeferimento
impugnado.”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
II. FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO:
Através da douta sentença impugnada foi dada como assente a

seguinte factualidade:
1 - A recorrente é proprietária de um prédio rústico, sito no lugar

de Lazareto, Fojo, Rossio ao Sul do Tejo, inscrito na matriz sob
o artigo 22, secção F e descrito na CRP de Abrantes;

2 - Com data de 20 de Dezembro de 1999, a recorrente requereu
à recorrida informação prévia relativa à construção de uma moradia
a implementar no prédio rústico referido em 1) - cf. teor de fls. 23
que aqui se dá por integralmente reproduzido;

3 - Com data de 4 de Fevereiro de 2000, a recorrida deliberou
indeferir o pedido da recorrente, nos termos constantes do ofício
n.o 1841/2000, nos seguintes termos ” (...) a pretensão não é viável
por se verificar que o local não dispõe de infra-estruturas de abastecimento
de água e saneamento, sendo o arruamento de acesso de largura reduzida
- 4 metros - e, em terra batida. Verifica-se, igualmente, que colide com
o Plano de Urbanização da Cidade de Abrantes, que prevê um arruamento
atravessando o terreno, onde se pretende efectuar a construção da mo-
radia (...) - cf. teor de fls. 24 que aqui se dá por integralmente
reproduzido;

4 - A recorrente, em 14 de Fevereiro de 2000 apresentou à recorrida
audiência escrita, nos termos que constam de fls. 25, cujo teor se
dá aqui por integralmente reproduzido;

5 - Com data de 3 de Março de 2000, a recorrida deliberou manter
a deliberação de 7 de Fevereiro de 2000 - cf. teor de fls. 26 que
aqui se dá por integralmente reproduzido;

6 - O Plano de Urbanização da Cidade de Abrantes, à data da
deliberação impugnada, aguardava parecer da Comissão Nacional da
REN sobre a desafectação de terrenos em REN e não se havia iniciado
o inquérito público;

7 - Na rua onde se situa o prédio rústico da recorrente existem
duas moradias legalizadas e habitadas, sendo seus proprietários Rosa
Maria Rodrigues de Oliveira Cortes e Manuel Maria Gonçalves, que
obtiveram as respectivas licenças em 19 de Dezembro de 1997 e,
24 de Setembro de 1998, respectivamente.

8 - Manuel Maria Gonçalves iniciou e terminou a moradia acima
referida sem licença (2 de Abril de 1996 a 15 de Maio de 1996)
e (15 de Setembro de 1997 a 14 de Dezembro de 1997);

9 - Rosa Maria Rodrigues de Oliveira Cortes efectuou um furo
e uma fossa;

10 - Devido à situação referida em 9) e outra similares, a recorrida
já tomou conhecimento de situações de contaminação de águas.

III - FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO:
A ora recorrente, no recurso contencioso que interpôs no TAC,

impugnou a deliberação da E.R. que relativamente a um pedido de
informação prévia relativa à construção de uma moradia que ten-
cionava levar a efeito, deliberou em 3 de Março de 2000 indeferir
tal pedido com o fundamento de que, a pretensão não é viável por
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se verificar que o local não dispõe de infra-estruturas de abastecimento
de água e saneamento, sendo o arruamento de acesso de largura reduzida
- 4 metros - e em terra batida, e ainda por se verificar que a mesma
pretensão colide com o Plano de Urbanização da Cidade de Abrantes
(P.U.), que prevê um arruamento atravessando o terreno, onde se pretende
efectuar a construção da moradia.

Em impugnação do A.C.I. a ora recorrente aduziu o seguinte: o
P.U. ainda se não encontrava em vigor; e, na rua onde pretendia
levar a efeito a referida construção, existiam duas moradias devi-
damente licenciadas e habitadas o que representava violação do prin-
cípio da igualdade.

Conhecendo de tais arguições, a M.a Juíza a quo julgando embora
que o pedido formulado não poderia ser indeferido com base em
P.U. que não só não estava ainda em vigor como também relativamente
ao qual ainda não se havia iniciado a discussão pública, concluiu
no entanto que o indeferimento do pedido sempre se imporia face
ao preceituado na al. a) do n.o 2 do artigo 63.o do Decreto-Lei n.o
445/91, de 20 de Novembro, o qual prescreve que o pedido de li-
cenciamento pode ser indeferimento na ”ausência de arruamentos
ou infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento”. Mais
se ponderou e decidiu na sentença recorrida, no que concerne à pre-
tensa violação do princípio da igualdade, que era diferente a situação
a que se reporta o A.C.I. relativamente à das outra invocadas situações
pelo que não colhia a invocação daquele princípio.

Com o decidido não concorda o recorrente.
Vejamos se lhe assiste razão:
Como se viu, e no que agora interessa, constituiu pressuposto do

acto impugnado, a circunstância de a pretensão da recorrente não
poder ser viabilizada, ”por se verificar que o local não dispõe de in-
fra-estruturas de abastecimento de água e saneamento”.

Isto é, com vista à satisfação do interesse público (nomeadamente
no plano da saúde) de as obras de construção civil disporem daquelas
infra-estruturas a lei concede à entidade competente para o licen-
ciamento o poder de indeferir o respectivo pedido relativamente a
área carenciada de tais melhoramentos.

Ora, a verificação no caso de tal pressuposto do indeferimento
não foi posta em crise.

Mas sendo assim, assistindo à E.R. nos termos do enunciado na
citada al. a) do n.o 2 do artigo 63.o do Decreto-Lei n.o 445/91, de
20 de Novembro, a enunciada faculdade de indeferir o pedido de
licenciamento caso se verificasse o aludido pressuposto, então também
poderia indeferir como fez o referido pedido de informação prévia.

Assim, no plano da (in)validade de um acto que desatendeu a
pretensão do interessado em construir numa zona carecida de tais
infra-estruturas, é irrelevante que a E.R. haja antes permitido que
ali se tivesse construído (ou legalizado a posteriori) alguma construção.
Ou melhor, uma ulterior conduta da Câmara naquele sentido não
pode ser censurada, com efeitos invalidantes, à luz do princípio da
igualdade, sob pena de total desrazoabilidade e com forte incidência
no regular funcionamento da actividade administrativa, pois que se
os princípios constitucionais servem para balizar a conduta da Ad-
ministração, em termos que não interessa aqui dilucidar, não poderão
servir, no entanto, para produzir ou multiplicar ilegalidades.

Na verdade, como referem Vital Moreira e Gomes Canotilho, em
anotação ao artigo 13.o da Constituição Portuguesa Anotada, 3.a ed.,
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pese embora o princípio da igualdade postule a autovinculação da
Administração no âmbito dos seus poderes discricionários, devendo ela
utilizar critérios substancialmente idênticos para a resolução de casos
idênticos, não existe um «direito à igualdade na ilegalidade», ou à «re-
petição dos erros», podendo a Administração afastar-se de uma prática
anterior que se mostre ser ilegal. Na mesma linha pode encontrar-se
vasta jurisprudência deste STA, citando-se, entre outros, os seguintes
acórdãos: de 12 de Maio de 1994 (rec. n.o 30858), de 9 de Dezembro
de 1997 (rec. 38538), de 25 de Fevereiro de 1999 (rec. 37235), de
14 de Dezembro de 2000 (rec. 46607) e de 5 de Abril de 2001
(rec. 46609).

Deste modo, a aludida edificação das duas referidas moradias que
terão sido legalizadas pela E.R. é de todo irrelevante como vício ten-
dente à declaração de invalidade do A.C.I., não cumprindo em con-
sequência conhecer do que a propósito é alegado pela recorrente,
concretamente da (in)verificação de prova do ”conhecimento de con-
taminação de água”, invocado pela E.R.

IV. DECISÃO:
Nos termos e com os fundamentos expostos (não inteiramente coin-

cidentes, como se viu, com os vertidos na sentença recorrida), acordam
em julgar improcedente o presente recurso jurisdicional.

Custas pela recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário, fixando-se
a taxa de justiça em 40 000$ e a procuradoria em 20 000$.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — João Manuel Belchior — Rui
Manuel Pinheiro Moreira — Américo Joaquim Pires Esteves.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Acção de responsabilidade civil extracontratual. Alargamento
da base instrutória.

Doutrina que dimana da decisão:

Não são de incluir no «questionário» para alargamento da
base instrutória factos que, de qualquer modo na economia
da acção, não possam contribuir para a formação do juízo
que há-de determinar a decisão.

Recurso no 47.843, em que é recorrente a Câmara Municipal de Leiria
e recorrida Nélia da Conceição Domingos e de que foi Relator
o Ex.mo Cons.o Dr. Adelino Lopes.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Câmara Municipal de Leiria (CML) interpõe o presente recurso
jurisdicional do despacho que indeferiu a reclamação da recorrente
relativamente ao «questionário» e da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo do Círculo de Coimbra que a condenou em acção de res-
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ponsabilidade civil extracontratual intentada por Nélia da Conceição
Domingues.

Em alegações adrede apresentadas formula as seguintes conclusões:
1a- Em 20/04/99, a ora recorrente apresentou no Tribunal «a quo»

a sua «Contestação» composta de 59 artigos;
2a- Nenhum dos factos por si articulados foi quesitado;
3a- Reclamou do «Questionário» requerendo a inclusão neste dos

factos articulados nos art.os 1o a 19o, 24o, 29o a 31o, 44o e 46o da
«Contestação» de forma a poder provar e afastar de si a presunção
legal de culpa estabelecida no art.o 493o do Cód. Civil;

4a- Porém, esta reclamação foi desatendida por Despacho de
14/12/99, a fls. 94;

5a- Os factos que constituem os citados artigos da «Contestação»
são indispensáveis para uma boa decisão da causa;

6a- Só através deles, a Ré Câmara poderia ter feito a prova do
contrário e ilidir a referida presunção legal de culpa que sobre ela
recaía;

7a- O Meritíssimo Juiz «a quo» ao excluir aqueles factos do «Ques-
tionário» coarctou a possibilidade da Câmara ré ilidir tal presunção;

8a- O Despacho e a Sentença recorridos deverão assim ser revogados
e, de harmonia com preceituado nos art.os 712o, n.os 2 e 4 do Cód.
do Proc. Civil, aplicável «ex vi» art.o 102o da LPTA, anulado o jul-
gamento realizado nos presentes a fim de se proceder à elaboração
de novos quesitos integrados pela matéria dos art.os. 1o a 19o, 24o,
29o a 31o, 44o e 46o da «Contestação» de forma a dar à recorrente
oportunidade de poder provar e afastar de si a presunção legal de
culpa estabelecida no art.o 493o do Cód. Civil, demonstrando que:

a) Não é culpada;
b) Que é parte ilegítima nos presentes autos;
c) «que a administração daquela via» (onde ocorreu o acidente)

pertencia «a outra entidade» (a então 2a Ré);
d) que a referida «via» não era uma via municipal e muito menos

de circulação rodoviária;
e) que a citada «via» não era uma rua ou lugar público; ...
f) que aquela «via» não era uma rua ou lugar público aberto ao

trânsito;
g) que aquela «via» fazia (e continua a fazer) parte da infra-es-

truturas de um loteamento de um particular;
h) que estas infra-estuturas ainda não tinham sido recebidas pro-

visória ou definitivamente pela Câmara Ré e, naturalmente, ainda
não integravam o domínio público municipal afecto à circulação
rodoviária;

i) «a diferença entre o que a A. terá gasto em gasolina para percorrer
os referidos 7.308.Km, relativamente àquilo que teria gasto se circulasse
na sua viatura é de 43.848$00 (85.504$00 - 41.656$00)» e não os
88.500$00 referidos pela Douta Sentença recorrida.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-

tido de que o recurso merece provimento, atentas as razões invocadas
pela recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
A sentença recorrida deu corno provada a seguinte matéria de

facto:
No dia 28 de Junho de 1998, pelas 00h36m a A. circulava com

o seu veículo, Wolkswagen GOLF GTD, ligeiro de passageiros, com
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a matrícula 91-72-KA, na Rua Figueira da Foz, correspondente à
antiga E. N. 109, no sentido Poente-Nascente, junto da estação de
serviço da BP, em Leiria;

A A. seguia em marcha moderada, dentro da sua mão de trânsito;
Quando inesperada e subitamente ouviu uma pancada forte, ori-

ginada pela colisão do KA com qualquer objecto;
A A. só teve tempo de parar o veículo;
Então, constatou que o KA embateu na zona do cárter numa tampa

do colector de esgotos;
Esta tampa estava elevada em relação ao pavimento no mínimo

em 12cm; e
Embora «disfarçada» um raio de cerca de 50 cm com asfalto igual

ao do restante pavimento;
Razão por que não só pelo facto de ser de noite, como em pleno

dia, a elevação da tampa não era perceptível aos automobilistas;
Além de «disfarçada», a tampa do colector não se encontrava, sob

qualquer forma, sinalizada, apesar de colocada no centro da faixa
de rodagem;

Já há algumas semanas que a tampa se encontrava naquele estado;
Com pleno conhecimento da R. Câmara;
Mesmo assim a obra não foi sinalizada de forma bem visível e

a uma distância que permitisse evitar qualquer acidente;
A A., a fim de reparar o seu veículo, a 06-07-98, a Autora solicitou

à R. Câmara a ordem de reparação, através de carta que deu entrada
nos serviços desta e naquela mesma data;

Como não obtivera resposta, a A. a 11-08-98 voltou a insistir, através
de carta que deu entrada nos serviços da R. Câmara naquela mesma
data;

Ainda assim a A. não obteve resposta, e, por isso, a 31-08-98 voltou
a informar a R. Câmara que teria de ordenar a reparação do veículo
de modo a poder circular, através de carta que deu entrada nos serviços
desta e naquela mesma data;

Bem como enviou as despesas correntes da circulação com outro
veículo;

Sem resposta, a A. viu-se obrigada a ordenar a reparação do seu
veículo;

Em consequência do embate na tampa do colector, o KA partiu
o cárter/bomba de óleo;

Atento ao facto de não dispor de meios económicos e financeiros
para proceder à reparação, e,

Como a R. Câmara ordenava que a A. aguardasse a reparação,
viu-se obrigada só a 17-09-98 a proceder à mesma no montante de
Esc. 70 219$00;

Tal reparação deveu-se ao facto de única e exclusivamente a A.
poder circular o mais breve possível com o seu veículo;

Pois necessitava diariamente do mesmo no exercício da sua
profissão;

Esta reparação foi feita de modo a que a A. pudesse circular;
Mas, da colisão resultaram outros danos em órgãos mecânicos,

como no charnion, protecção do cárter, apoios de motor, resguardo
plástico do guarda-lamas, alinhamento de direcção;

Reparação esta que, incluindo a mão-de-obra, foi orçada em Esc.,
249 811$00;

Com a paralisação do seu veículo, desde a data do acidente
- 28.06.98 - até à primeira reparação provisória - 17.09.98 - a A. alugou
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um veículo Renault a Pedro Jorge Faria Toneca, no qual despendeu
400 000$00;

A A. transferiu o seguro do seu Golf para o Renault que alugara;
Como não conseguiu alugar veículo a diesel, a A. viu o preço do

Km ser mais caro em cerca de 6$00;
Enquanto o GOLF com 2.000$00 de gasóleo circulava cerca de

350 Km (Km -5$70), já o Renault com 2.000$00 de gasolina circulava
cerca de 170 Km (Km. 11$70);

A A. despendeu em gasolina a quantia total de 88 500$00;
A fim de poder instaurar a presente acção, é, como havia entregue

à R. Câmara os originais dos documentos, bem como necessitava
de actos autenticados da respectiva participação da PSP do acidente,
a A. despendeu Esc. 12 285$00 (12 000$00 + 285$00);

Em mais de seis deslocações à Câmara Municipal de Leiria, a fim
de dirimir o presente conflito, a A. perdeu várias horas de trabalho,
gastou gasolina;

Pelo que despendeu quantia nunca inferior a Esc. 30 000$00;
Devido à colisão, o veículo da A. sofreu uma desvalorização co-

mercial no valor de Esc. 50 000$00; e
O crédito da A. totaliza, assim, o montante de Esc.: 826 565$00

(70 219$00 + 249 811$00 + 400 000$00 + 44 250$00 + 12 285$00
+ 50 000$00).

A recorrente entende que deviam ser aditados ao questionário os
factos constantes da sua contestação, nos artos 1o a 19o; 24o; 29o

a 31,o; 44o e.46o, e por isso reclamou do «Questionário» requerendo
a inclusão neste daqueles factos.

Tal reclamação foi, porém, indeferida por despacho do Mmo Juiz
do tribunal «a quo» de 14.12.99, despacho que agora vem também
impugnado.

Diz a recorrente que com a inclusão de tais factos visava a opor-
tunidade de demonstrar, em síntese:

a) que é parte ilegítima nos presentes autos.
b) que não é culpada.
c) que não lhe pode ser assacada qualquer responsabilidade pelo

acidente e prejuízos dele emergentes.
Quanto à questão da legitimidade, dizendo o arto 26o do Cód.

do Proc. Civil que o réu é parte legítima quando tem interesse directo
em contradizer e que esse interesse se afere em função da relação
controvertida tal como é configurada pelo autor, não há dúvida que
a recorrente é parte legítima uma vez que tem interesse em contradizer
a acção tal como ela foi proposta pelo autor, como se vê até pelos
termos do recurso a sustentar que sejam levados ao «questionário»
factos que alegou na sua contestação.

Para aferir da legitimidade da recorrente para a acção não é ne-
cessário, pois, ampliar a base instrutória com inserção de outros factos
no «questionário», designadamente aqueles que a recorrente aí pre-
tende ver incluídos.

Porém, a recorrente sustenta ainda que pode vir a ser absolvida
do pedido se for alargada a base instrutória a fim de ter oportunidade
de provar os factos que aduziu na sua defesa e que enumera na
sua alegação e respectivas conclusões.

Nesta matéria o único facto controvertido que é relevante é o que
foi alegado no arto 29o onde a recorrente diz que «o local onde ocorreu
o acidente não estava aberto ao trânsito e franqueado aos automobilistas».

Os demais factos alegados e até provados pelos 5 documentos juntos
pela recorrente através do seu requerimento de 10.05.99, nem sequer
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são controvertidos, mas demonstram que as obras que decorriam na
via onde se deu o acidente, que designa por EN 109, estavam a ser
levadas a efeito pelo construtor a coberto de uma deliberação da Câmara
Municipal em que esta aprovou o projecto de loteamento mediante
a obrigação de o respectivo promotor ceder uma parcela de terreno
para alargamento da EN 109 e de o mesmo promotor proceder ao
alargamento e pavimentação daquele troço da EN 109, incluindo aquela
parcela de terreno.

Tratando-se de obras de pavimentação e alargamento de uma via
pública (a EN 109, no dizer da recorrente) levadas a efeito, como
a própria recorrente alega e prova, a coberto de uma deliberação
da Câmara Municipal de Leiria, o fato de esta não ter ainda recebido
as obras cuja efectivação se encontrava a cargo dos promotores da
urbanização não é susceptível de excluir a responsabilidade do Mu-
nicípio pelo acidente.

Normalmente os acidentes de viação deste género ocorrem durante
a execução de obras a cargo dos respectivos empreiteiros, antes de
serem recebidas pela respectiva autarquia, mas que a Câmara não
curou de sinalizar convenientemente, como lhe competia.

Provando-se que o referido arruamento alargado estava aberto ao
trânsito público e dizendo a lei que os condutores são obrigados a
conduzir pela direita das faixas de rodagem (cujo acesso lhes não
seja vedado por sinalização conveniente), sem possibilidade de ques-
tionarem quem é afinal o dono dos terrenos sobre os quais a autarquia
deliberou que fosse construída tal faixa de rodagem aberta ao trânsito,
não se vê qual o interesse em demonstrar que as obras estavam a
cargo de um empreiteiro ou promotor imobiliário, como sempre acon-
tece nestes casos, quer o pagamento das obras seja feito em dinheiro
quer se trate de contrapartida de uma qualquer operação de
loteamento.

E não se vê também qual o interesse em demonstrar que as obras
de alargamento da via pública que não estavam sinalizadas, ainda
não tinham sido recebidas pela autarquia.

De todos os factos indicados pela recorrente para serem inseridos
no questionário com vista ao alargamento da base instrutória o único
que interessava era, como se disse, o que consta do arto 29o. Só
que nessa matéria, a sentença recorrida considerou que da factualidade
provada resulta que o local onde se deu o acidente estava aberto ao
trânsito.

Atenta a continuidade do pavimento que as fotografias indicadas
pela recorrente demonstram e dada a ausência total de sinalização
que impedisse os automobilistas de ocuparem a parte da faixa de
rodagem correspondente ao alargamento da via, não há dúvida que
tal faixa estava aberta ao público como se deu por provado na sentença
recorrida.

Todos os outros factos indicados pela recorrente, que aliás nem
sequer são controvertidos, são perfeitamente irrelevantes na economia
da acção de responsabilidade civil extracontratual, pois não podem
levar nunca à conclusão que deles pretende extrair a recorrente de
que aquela parte correspondente ao alargamento da EN 109 não
estava aberta e franqueada aos automobilistas e de que a falta de
sinalização da tampa de esgoto saliente na faixa de rodagem não
constitui omissão culposa dos seus serviços que tinham obrigação de
vigiar e sinalizar devidamente a via.

Daí que o pretendido alargamento da base instrutória através da
inclusão no «questionário» dos factos constantes das conclusões 3.a
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e 9.a não devesse ser como não foi atendida no tribunal recorrido,
não merecendo censura o despacho impugnado que indeferiu a res-
pectiva reclamação.

Por outro lado o autor, na réplica, dando razão ao alegado pela
recorrente nos artos 38o e 39o da sua contestação, reduziu o pedido
nessa matéria para 44 250$00 (arto 13 da Réplica), quantia que foi
levada em conta na sentença recorrida (e não os 88 500$00) e que
já considera o desconto das facturas repetidas - 21 000$00 e não
23 996$00 - e as diferenças dos gastos em combustível nas duas viaturas
consideradas.

Não há, pois, também nesta matéria qualquer facto controvertido
a levar ao «questionário».

Improcedem deste modo as conclusões do recorrente, pelo que
acordam em negar provimento ao recurso mantendo-se a sentença
recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Adelino Lopes (relator) — Amé-
rico Joaquim Pires Esteves — Francisco Diogo Fernandes.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. DAFSE. Despesas elegíveis. - Acto
de certificação. Decisão de aprovação do saldo. Compe-
tência da Comissão Europeia. Nulidade por falta de
atribuições.

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 mencionados 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 — Contudo, a decisão do Estado-membro de não certificar
a exactidão factual e contabilística de uma parte das des-
pesas referentes 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 des-
pesas aprovadas pelo DAFSE.
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III — Ou seja, a decisão de certificação tomada pelas auto-
ridades nacionais não vincula nem prejudica a decisão
final a proferir em exclusivo pela Comissão.

IV — As despesas só se tornarão definitivamente inelegíveis caso
a Comissão venha a tomar uma decisão nesse sentido.

V — O acto de certificação, da competência do DAFSE, re-
veste-se, assim, de uma função meramente instrumental,
em sede do pagamento do saldo tendo em vista habilitar
a Comissão a adoptar a decisão definitiva nesta matéria,
daí que o DAFSE não possa exigir o pagamento de ale-
gada dívida e desencadear os mecanismos de cobrança
coerciva, também lhe estando vedado formular essa exi-
gência antes de a Comissão determinar se as despesas
têm ou não cobertura legal e se verifica ou não a obrigação
de repor por parte do responsável financeiro da acção.

Recurso no 47.852. Recorrente: Director Geral do Departamento para
os Assuntos do Fundo Social Europeu; Recorrida: PARTEX-Com-
panhia Portuguesa de Serviços, SA; Relator: Exmo. Conselheiro
Pais Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
I. O DIRECTOR-GERAL DO DEPARTAMENTO PARA OS AS-

SUNTOS DO FUNDO SOCIAL EUROPEU (DAFSE) recorre juris-
dicionalmente da sentença do TAC de Lisboa, de 16.06.2000 (fls.
445 e segs.), que, concedendo provimento ao recurso contencioso
interposto pela PARTEX - COMPANHIA PORTUGUESA DE SER-
VIÇOS, SA, declarou feridas de nulidade, por enfermarem de vício
de incompetência absoluta, a decisão de certificação proferida pela
Directora-Geral do DAFSE, de 24.03.95, no âmbito do pedido de
pagamento de saldo referente ao dossier 880662P1, bem como da
ordem de devolução do montante de Esc. 449.310$00.

Na sua alegação, formula o recorrente 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 1a linha, pelo Es-
tado-membro (no caso presente pelo DAFSE, no âmbito dos 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, alínea d) do D.L.
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. b), do D.L.
n.o 37/91 de 18 de Janeiro e n.o 2, do art. 1.o, do D.L. n.o 158/90
de 17 de Maio com a redacção que lhe foi dada pelo D.L. n.o 246/91
de 6 de Julho).
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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. O conteúdo (ou parte dele) da decisão final (da Comissão Eu-
ropeia) fica necessariamente dependente do sentido determinado pela
operação de certificação.

6. Não cabe apenas à Comissão Europeia definir (em concreto)
e decidir se uma despesa se enquadra no leque de despesas elegíveis.
Não é, portanto, sua competência exclusiva.

7. 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
de boa gestão financeira, expurgando-o assim de todas as despesas
indevidamente imputadas à acção.

8. Despesas elegíveis são aquelas que, estando previstas na legislação
nacional e comunitária, constando como aprovadas do pedido de con-
tribuição e não excedendo esse valor, encontrando-se comprovadas
por documentos justificativos idóneos e, sendo necessárias e legítimas,
se destinem a cobrir as despesas constantes do art. 1.o do Regulamento
CEE 2950/83.

9. O poder de certificar envolve necessariamente um juízo de ele-
gibilidade e não elegibilidade das despesas constantes do pedido de
pagamento de saldo.

10. 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.

11. A certificação delimita positivamente o campo de incidência
da decisão da Comissão, vedando-lhe a aprovação de pagamentos
que o próprio Estado-membro, em seu desfavor, não haja considerado
legítimos, nem justificados.

12. O co-financiamento das acções apoiadas obedece a taxas de
intervenção insusceptíveis de modificação, mesmo quando haja lugar
à alteração dos montantes concedidos, pelo que, caso a Comissão
aprovasse despesas não certificadas pelo Estado-membro, fá-lo-ia em
violação do art. 5.o, n.o 5 da Decisão 83/516/CEE.

13. Assegurando o Estado-membro parte significativa do co-finan-
ciamento das despesas elegíveis (no caso de Portugal 40,5%), tem
necessariamente de estar investido no poder de considerar injusti-
ficadas e de recusar o financiamento nacional de determinadas des-
pesas, o que acarreta - por inerência - uma decisão de não finan-
ciamento por parte do FSE.

14. A natureza constitutiva e não meramente declarativa da decisão
de certificação explica-se na medida em que a utilização abusiva ou
em condições legalmente inadequadas das contribuições recebidas im-
plica (na parte correspondente à Contribuição Pública Nacional) ou
pode implicar (na parte correspondente à Contribuição Comunitária)
um encargo orçamental para o erário público dos Estados-membros.

15. Se a certificação não é mais do que uma verificação factual
e contabilística das indicações contidas no pedido de pagamento de
saldo, é porque tal conceito de certificação (e noção do seu conteúdo
útil) é demasiado restritivo e redutor da actividade em que se encontra
inserida. Trata-se de eleger despesas merecedoras de co-financiamen-
to, não se apresentando legítimo reduzi-la a uma mera verificação
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contabilística, desvirtuando-se assim a capacidade de saneamento da
boa gestão exigível aos beneficiários dos dinheiros públicos consig-
nados à formação profissional.

16. O acto impugnado nos autos acima identificados tem pleno
suporte de facto e de direito, enquadra-se na esfera da competência
do seu autor e foi praticado em tempo útil, pelo que

Nestes termos (...), deve a Douta Sentença proferida ser revogada.
Assim será feita a habitual e esperada justiça.

II. Contra-alegou a ora recorrida PARTEX - COMPANHIA POR-
TUGUESA DE SERVIÇOS, SA, concluindo:

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, n.o 1, do Regulamento CEE n.o 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 Esta-
do-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 5.o,
n.o 1, da Decisão do Conselho n.o 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 23.o, n.o 1,
do Despacho Normativo n.o 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 aprovadas pela Comissão Eu-
ropeia com base no disposto no artigo 6.o, n.o, 1, do Regulamento
CEE n.o 2950/83;

g) O subsídio nacional não tem autonomia, porquanto significa
um co-financiamento numa percentagem fixa de uma acção apoiada
pelo FSE;

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;
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i) Finalmente, o poder de certificação previsto na 2.a frase do art. 5.o,
n.o 4, do Regulamento CEE n.o 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;

k) 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;

l) 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 pelais
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;

m) 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;

n) 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;

o) 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;

p) 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;

q) Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de re-
curso apresentadas pelo recorrente.

III. O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal emitiu o douto parecer de fls. 513, no qual sustenta que o
recurso não merece provimento.

Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência para decisão.
(Fundamentação)
OS FACTOS
Ao abrigo do disposto no art. 713.o, n.o 6 do CPCivil, e porque

sobre ela não foi suscitada qualquer controvérsia, considera-se re-
produzida a matéria de facto fixada na decisão da 1.a instância.
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O DIREITO
Vem impugnada a sentença do TAC de Lisboa, de fls. 445 e segs.,

que, concedendo provimento ao recurso contencioso interposto pela
ora recorrida PARTEX, declarou nulo o acto recorrido, com fun-
damento em incompetência, por falta de atribuições da entidade que
o praticou.

Considerou a decisão impugnada, no essencial, que a competência
para a prática do acto de aprovação do saldo relativo às acções que
beneficiem das contribuições do Fundo Social Europeu é da Comissão
das Comunidades Europeias, e que o acto de certificação, da com-
petência do DAFSE, tem natureza declarativa, assumindo uma função
meramente instrumental no procedimento administrativo de paga-
mento do saldo final das acções de formação, tendo em vista habilitar
a Comissão a tomar a decisão final em tal matéria.

E que, nesta conformidade, quando a contribuição do Fundo não
for utilizada nas condições estipuladas, a Comissão pode suspender,
reduzir ou suprimir essa contribuição previamente concedida, mas
a repetição do indevido só tem lugar depois da verificação e decisão
final relativa ao pedido de pagamento de saldo, da competência da
Comissão.

Sustenta o agravante, pelas razões aduzidas na sua alegação, que
se não verifica o vício conducente à aludida declaração de nulidade
do acto contenciosamente recorrido.

Mas não lhe assiste razão.
Com efeito, este Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente

que, por força do n.o 1 do artigo 6.o 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 a decisão de suspender, re-
duzir ou suprimir a contribuição, bem como de ordenar a devolução
de quaisquer quantias no âmbito do apoio concedido (cfr., por todos,
os Acs. de 10.05.2001 - Rec. 46.949, de 21.03.2001 - Recs. 47.292
e 47.250, e de 03-05-2000 -Rec. 45.423).

Neste sentido é também a posição do TJCE, já expressa no Ac.
de 24.10.96, Comissão/Lisrestal e o. (C-32/95 P, Colect. PI-5373,
n.o 29).

Ora, é precisamente esta orientação jurisprudencial que agora se
reitera.

Na verdade, 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
os custos reais da acção correspondam aos custos certificados, aliás,
em consonância com o disposto no artigo 7.o, n.o 1 do já aludido
Regulamento n.o 2950/83.

Mas se é certo o que acabou de salientar-se, não é menos certo
que a decisão de certificação tomada pelas autoridades nacionais não
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vincula nem prejudica a decisão final a proferir em exclusivo pela
Comissão, como resulta do n.o 1 do artigo 6.o do citado Regulamento.

Ou seja, a decisão do Estado-membro de não certificar a exactidão
factual e contabilística de uma parte das despesas referentes a acção
de formação co-financiada pelo FSE, não impede a Comissão de apre-
ciar da elegibilidade das despesas não certificadas, não estando a
Comissão circunscrita, em tal situação, a apreciar apenas as despesas
aprovadas pelo DAFSE, donde a insubsistência da tese sustentada
pelo agravante nas suas alegações.

De facto, como já antes se realçou, só à Comissão incumbe sus-
pender, reduzir ou suprimir uma contribuição comunitária no quadro
do FSE, o que implica, designadamente, que as despesas só se tornarão
definitivamente inelegíveis caso a Comissão venha a tomar uma de-
cisão nesse preciso sentido.

Vê-se, assim que, contrariamente ao defendido pelo agravante, a
decisão das autoridades competentes do Estado-membro, de não cer-
tificação de uma parte das despesas, se assume juridicamente como
uma mera proposta dirigida à Comissão de considerar tais despesas
inelegíveis, pelo que a certificação pelo DAFSE não constitui um
acto que vincule a Comissão, não estando a decisão a tomar por
esta condicionada, ao nível do seu conteúdo, pelo sentido veiculado
naquela certificação.

Não tem pois qualquer consistência a afirmação da entidade agra-
vante de que o procedimento certificativo nacional, embora inserido
num procedimento mais amplo de direito comunitário, goza de au-
tonomia funcional e tem natureza vinculante ou prejudicial da decisão
final da Comissão Europeia.

A apreciação e avaliação efectuadas pelas autoridades nacionais
competentes, em especial, mediante a certificação a que se refere
o n.o 4, do artigo 5.o 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 já citado Acórdão do Tribunal
de Justiça das Comunidades Europeias, de 25-1-2001 - Proc. C-413/98,
que tem vindo a seguir-se muito de perto, as «autoridades nacionais
competentes 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 n.o 1 do artigo 5.o 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 Comissão
condiciona o montante do saldo da contribuição nacional.

Esta interpretação é corroborada (...) pelo artigo 7.o, n.o 2, 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.
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É certo que o Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias que temos vindo a seguir 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 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 legítimo, designadamente em caso
de risco de falência do beneficiário da contribuição financeira, em
exigir a restituição, a título cautelar, para evitar ter que suportar
eventualmente o encargo na sequência da decisão final da Comissão.»

Porém, tal possibilidade de restituição a título puramente cautelar,
com referência ao caso dos autos, estaria dependente de condicio-
nalismos de vária ordem, designadamente: a existência de norma ha-
bilitadora no direito interno a permiti-lo, e a posterior prática de
um acto com esse sentido e limitados efeitos.

Ora, os actos contenciosamente impugnados não foram manifes-
tamente praticados nesse contexto, antes se assumindo como a re-
solução final do respectivo procedimento, não se reconduzindo à de-
cisão 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 pagamento
da alegada dívida e desencadear os mecanismos de cobrança coerciva,
também lhe estando vedado formular essa exigência antes de a Co-
munidade 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.

Na verdade, sendo a Comissão, por força do artigo 6.o, n.o 1 do
citado Regulamento, titular exclusiva do direito de reduzir as con-
tribuições do FSE, o DAFSE não pode ficar sub-rogado nesse direito.
É que, a sub-rogação prevista no artigo 6.o, n.o 2 do dito Regulamento
não incide, de modo algum, sobre os poderes conferidos pelo seu
n.o 1 (neste sentido, o Ac. do TJCE, de 11-7-96 - 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 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, donde resulta que a sentença recorrida não merece censura
quando decidiu pela nulidade do acto objecto do recurso contencioso
traduzido na referida ordem de devolução, com fundamento em vício
de incompetência por falta de atribuições.
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Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do recorrente,
não tendo a sentença do TAC inobservado qualquer dos preceitos
legais por ele invocados.

(Decisão)
Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam em negar

provimento ao recurso jurisdicional.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Luís Pais Borges (relator) —
Adérito Santos — João Cordeiro.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Matéria da função pública. Competência.

Doutrina que dimana da decisão:

Compete à Secção do Contencioso Administrativo do Tribunal
Central Administrativo conhecer de recurso contencioso de
despacho de membro do Governo que aplica a um con-
servador do Registo Civil uma pena disciplinar.

Recurso no .47.931 em que são recorrente Maria da Conceição Gon-
çalves Lucas e recorrido Secretário de Estado da Justiça e de que
foi Relator o Exmo.o Sr. Cons.o Dr. Vítor Gomes.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

Dr.a Maria da Conceição Gonçalves Lucas, conservadora do registo
civil aposentada, interpôs recurso contencioso do despacho do Senhor
Secretário de Estado da Justiça de 30 de Abril de 2001 que lhe
aplicou a pena disciplinar de aposentação compulsiva.

Suscitada liminarmente a questão da incompetência do Supremo
Tribunal Administrativo, a recorrente manifestou concordância com
o despacho do relator e usou desde logo a faculdade concedida pelo
art.o 4.o/1 da LPTA.

Nestes termos, considerando o conteúdo do acto recorrido, do-
cumentado a fls. 58 e sgs., e o disposto no art.o 40.o/b) e 104.o do
ETAF e no art.o 4.o/1 da LPTA, por se tratar de recurso contencioso
de acto relativo ao funcionalismo público, acordam em:

a) Julgar o Supremo Tribunal Administrativo incompetente para
conhecer do presente recurso contencioso;

b) Condenar a recorrente em dez mil escudos de taxa de justiça;
c) Ordenar a remessa do processo ao Tribunal Central Adminis-

trativo, após trânsito.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Vítor Gomes (relator) — Alves
Barata — Azevedo Moreira.
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Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Notificação de advogado para audiência de julgamento. Nu-
lidade processual.

Doutrina que dimana da decisão:

A falta de notificação do advogado para a audiência de jul-
gamento que teve lugar sem a sua presença constitui nulidade
processual por em princípio poder influir no exame e decisão
da causa - art.o 201 do Código de Processo Civil.

Recurso no 47 951. Recorrentes: António Gomes e outro; Recorrido:
Hospital Distrital de S. João da Madeira; Relator: Exmo Conso

Dr. Adelino Lopes.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

António Gomes e Cristina Gomes, identificados nos autos, inter-
põem o presente recurso jurisdicional do despacho do M.mo Juiz
do TAC de Coimbra de fls. 225, que indeferiu a arguição da nulidade
do julgamento.

Em alegações adrede apresentadas, formula as seguintes conclusões:
1. Foi omitida uma formalidade essencial no processo, porquanto

os AA. não foram notificados da segunda data que foi designada
para audiência de discussão e julgamento, conforme resulta do pro-
cesso e do despacho recorrido.

2. Por tal motivo, o julgamento foi realizado à revelia dos AA.
3. Arguida que foi a respectiva nulidade, com a subsequente anu-

lação de todo o processado, o despacho indeferiu essa nulidade, en-
tendendo que a omissão em causa não havia influído na decisão da
causa, fundando-se no disposto no artigo 201o n.o 1 do CPC.

4. Isto posto, não se concorda com a fundamentação de tal despacho
que, para além do mais, revela violador do princípio do contraditório
consagrado em diversos preceitos do CPC, mais concretamente no
disposto no artigo 3.o do mesmo Código.

5. Com efeito, indeferindo-se a nulidade arguida pelos AA, não
se permitiu aos AA discutir, valorar e criticar as provas apresentadas
pela Ré, nem o direito de alegar quanto à matéria de facto e de
direito e eventualmente de reclamar da resposta aos quesitos.

6. E, não pode aceitar-se que a omissão da notificação para jul-
gamento não tenha tido qualquer influência na decisão da causa,
tanto mais que o STA havia ordenado o aditamento de novos quesitos
e a anulação da resposta a um quesito, pelo que os mesmos eram
relevantes para a decisão da causa.

7. Por outro lado, a própria sentença proferida após o julgamento
fundamenta a sua decisão designadamente na resposta dada ao quesito
23.o, matéria que foi objecto de apreciação na audiência de julgamento
em que não foi dada hipótese de comparência aos AA.

8. Face ao exposto, deve revogar-se o despacho recorrido, porquanto
o mesmo, entre outros, viola os artigos 3.o e 201 n.o 1 do CPC.

Não houve contra-alegação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal emitiu parecer no sentido de que o recurso merece pro-
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vimento, porquanto a omissão cometida - falta de notificação ao re-
corrente do dia e hora da audiência designada pelo despacho de
fls. 197- teve manifesta influência na decisão da causa, pelo que, de-
cidindo em contrário, o despacho recorrido fez incorrecta interpre-
tação e aplicação do disposto no art.o 201.o, n.o 1 e 2 do C.P.Civil.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
Conforme reconhece o despacho recorrido, verifica-se, efectiva-

mente, a fls. 197 dos autos, que o mandatário dos AA, ora recorrentes,
não se encontrava presente aquando da primeira marcação da au-
diência de julgamento, pelo que devia ter sido notificado da segunda
data designada, o que não se verificou, ocorrendo, pois, omissão da
pertinente notificação.

Assim, a audiência de julgamento teve lugar sem a presença dos
AA e do seu mandatário constituído no processo. Com base em prova
também produzida naquela audiência de julgamento foi dada resposta
a alguns quesitos, e depois lavrada sentença a julgar a acção im-
procedente e a absolver o R. do pedido.

Diz-se no despacho recorrido que o facto de a mandatária do A.
não ter estado presente na audiência e julgamento em nada afectou
a decisão da causa, pois que, não obstante os pertinentes factos se
mostrarem provados, certo é que eles não determinaram a prolação
de uma sentença em sentido diverso da que já havia sido proferida,
isto é ,a sua não notificação e consequente ausência não influiu no
exame ou decisão da causa, conforme prevê o art.o 201.o, n.o 1, do
CPC96.

É, porém, manifesto que o despacho recorrido não pode manter-se,
procedendo as alegações do recorrente e respectivas conclusões pelas
razões ali expendidas.

Com efeito, o art.o 5.o da LPTA obriga à constituição de advogado
nos processos da competência dos tribunais administrativos, decor-
rendo daí que não podem ter lugar actos processuais, designadamente
com a relevância da audiência de julgamento sem se dar a opor-
tunidade ao advogado constituído de estar presente.

A ausência do advogado por falta da respectiva notificação impede
o funcionamento adequado do princípio do contraditório consubs-
tanciado como diz o recorrente, citando Manuel de Andrade, Noções
Elementares de Processo Civil, pág. 379, na possibilidade de cada
uma das partes ser chamada a juízo a «deduzir as suas razões (de
facto e de direito), a oferecer as suas provas, a controlar as do adversário
e a discretear sobre o valor e resultado de umas e de outras».

A presença ou a ausência do advogado constituído na audiência
de julgamento tem, assim, em princípio, influência no exame e decisão
da causa, pois pode sempre ajudar a formar a convicção do juiz e
influenciar as respostas aos quesitos (o sentido e o teor) em que
aquela decisão e exame se baseiam, nomeadamente, no caso, as res-
postas aos quesitos que este Supremo Tribunal, por Acórdão de fls.,
considerara relevantes para a decisão, e que não podiam ser obtidas
sem se dar a oportunidade aos AA, ora recorrentes, de estar presentes
na produção e controle da respectiva prova.

Deve, pois, considerar-se que a omissão em apreço influi no exame
e decisão da causa, constituindo nulidade das previstas no art.o 2
201.o do CPC96.

Nos termos expostos, e sem necessidade de mais amplas consi-
derações, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar o
despacho recorrido, anular a audiência de julgamento em questão
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e respectiva acta de fls. 199 e bem assim os actos consequentes in-
cluindo a sentença de fls., devendo os autos baixar ao TAC para
aí prosseguirem os seus legais termos.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Adelino Lopes (relator) — Amé-
rico Joaquim Pires Esteves — Francisco Diogo Fernandes.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Concurso público. Aviso de abertura de concurso. Programa
de concurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os critérios de adjudicação devem ser explicitados no
programa de concurso, com enunciação por ordem de-
crescente de importância dos factores que haverão de
intervir na definição de maior vantagem da proposta
vencedora.

2 — Os poderes de estabelecimento pelo júri dos subfactores
de avaliação, não podem suprir a decisão do estabele-
cimento dos factores de avaliação.

Recurso no 48.090. Recorrente: Cemusa Portugal - Companhia de
Mobiliário Urbano, S. A. Recorrida: Câmara Municipal de Póvoa
de Varzim. Relator: Exmo Conso Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do STA:

No TAC/P, CEMUSA - Companhia de Mobiliário Urbano e Pu-
blicidade, SA, interpôs, nos termos do art.o 2o do DL 134/98 de 15-5,
recurso contencioso de anulação do acto de abertura do concurso
público para fornecimento, instalação e manutenção de mobiliário
urbano promovido pelo MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM,
publicado na III série do DR de 14-12-2000, alegando padecer tal
acto de vícios de violação dos princípios de imparcialidade, da con-
corrência e da proporcionalidade, bem como por incumprimento do
dever de autovinculação.

O Mo Po suscitou, sem êxito, a questão prévia da irrecorribilidade
do acto, tendo igual sorte a excepção de ineptidão da petição suscitada
pela entidade recorrida, na sua contestação.

A final e por sentença de 13-8-01, a fls. 335-339, foi negado pro-
vimento ao recurso contencioso.

Desta decisão é interposto recurso jurisdicional, concluindo-se, no
termo das respectivas alegações:

1a - A sentença recorrida aplicou mal a lei ao entender que o
acto sob recurso não seria legal por estabelecer os critérios de ad-
judicação de forma absolutamente vaga e indeterminada, em especial,
o critério «condições de fornecimento» valorizado em 50%. Na ver-
dade, conforme se expôs fundamentalmente, na fixação dos critérios
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não se respeitou o dever legal de autovinculação a critérios de ad-
judicação, antes mantendo a entidade adjudicante a possibilidade de
adjudicar o contrato a quem bem lhe aprouver, embora aparentemente
legitimada por supostos critérios.

2 - Finalmente, conforme se explicou a sentença recorrida deve
também ser revogada por entender lícita a possibilidade da renovação
automática «ad eternum» do contrato. Na verdade, tal possibilidade
viola o princípio da concorrência, o qual, embora conceda discricio-
nariedade às entidades adjudicantes na fixação da duração dos con-
tratos, exige que os mesmos tenham uma duração temporalmente
limitada.

Na sua contraminuta, a autoridade recorrida pugna pela confir-
mação do julgado.

O senhor juiz manteve o decidido.
Neste STA, o EMMP emitiu parecer no sentido do provimento

do recurso, por se entender violado o dever de autovinculação a cri-
térios de adjudicação.

O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos, agora, a decisão.
Na 1a instância, foi julgada provada a seguinte matéria de facto:
1 - Por anúncio publicado no DR III série, de 14 de Dezembro

de 2000, foi aberto pela CMPV um concurso público para «Forne-
cimento, Instalação e Manutenção de Mobiliário Urbano de Interesse
Público - ver folhas 30 a 39 dos autos, dadas por reproduzidas;

2 - Os «Programa» e «Caderno de Encargos» desse concurso estão,
respectivamente, a folhas 40/50 e 51/57 dos autos, dadas por re-
produzidas;

3 - A sociedade recorrente tem por objecto social a prestação de
serviços de publicidade, marketing e exploração de serviços de pu-
blicidade, estando os seus «Estatutos» juntos a folhas 58/69 dos autos,
dadas por reproduzidas;

4 - A sociedade recorrente dirigiu ao júri do concurso, nos termos
do ponto 2 do programa de concurso, os pedidos de esclarecimentos
juntos a folhas 70/74 dos autos, dadas por reproduzidas;

5 - No dia 10 de Janeiro de 2001, foi notificada das respostas
aos seus pedidos de esclarecimentos, nos termos constantes de folhas
75181 dos autos, dadas por reproduzidas;

6 - A «JC Décaux, Mobiliário de Portugal» - que tinha já uma
relação contratual com a CMPV - está implantada no mercado na-
cional há mais anos do que a recorrente, e com esta e outras - no-
meadamente a «Cabena - Cabines de Benavente Ld»,́ a «Movicidade
- Estudos e Equipamentos Urbanos», a «Pavia - Pavimentos e Vias
SA» e a «Distrinor» - partilham o mercado português da respectiva
área - ver folhas 318/320 dos autos e folhas 48/50 do PA, dadas por
reproduzidas;

7 - Nos concursos a que respeitam os documentos juntos a folhas
82/202 dos autos, apenas concorreram a aqui recorrente e a «JC
Décaux»;

8 - A «ratio» da recorrente, calculada nos termos previstos no pre-
sente concurso, é de 11 %, conforme decorre do documento junto
a folhas 203/222 dos autos, dadas por reproduzidas;

9 - Conteúdo dos documentos juntos a folhas 244/271 dos autos,
dadas por reproduzidas;

10 - Este recurso contencioso deu entrada em tribunal a 24 de
Janeiro de 2001.

Em relação à sua impugnação inicial, a recorrente, neste recurso
jurisdicional, vem restringir o âmbito da sua impugnação, tão- só,



7568

à possível violação, no acto recorrido, dos deveres de autovinculação
a critérios de adjudicação e do dever de protecção da concorrência,
ao fixar-se o longo prazo de execução do contrato, a sua renovação
«ad aeternum».

No que tange à questão ora objecto da primeira conclusão, a decisão
impugnada, ao não aceitar a sua pertinência, considerou que, «na
fase de abertura do concurso, o que importa é que os potenciais
concorrentes conheçam os critérios de adjudicação de forma a po-
derem fundamentar as respectivas propostas».

A finalizar a apreciação desta questão, acrescenta-se que «nada
impede que até à abertura das propostas aqueles critérios sejam es-
clarecidos, particularizados..., desde logo, na acta do júri do con-
curso...»

Se estamos de acordo com a primeira proposição, no caso ora
em exame, não poderemos aceitar a segunda.

E quanto a isto, brevemente, a nossa crítica estende-se à própria
definição desta lide feita pela recorrente.

O objecto do recurso contencioso é, tão-só, o acto de abertura
do concurso público, pelo que aí não poderia ser sindicada a re-
gularidade de actos praticados já na tramitação do procedimento
concursal.

Assim extravasa o possível objecto também deste recurso jurisdi-
cional a apreciação da possível violação pelo júri do dever de den-
sificação dos critérios de adjudicação, nos termos, aliás, do preceituado
no art. 94.o, n.o 2 do DL 197/99 de 8-6, sendo, no entanto, também
certo que só poderá estar em causa a apreciação da actuação da
autoridade que lançou o concurso e a apreciação dos seus deveres
legais, inerentes ao acto de lançamento do concurso.

A isto haverá de acrescer no esclarecimento, que o que está em
discussão não são critérios de determinação do (in)cumprimento da
autovinculação, mas, sim, a violação do próprio dever de auto-
vinculação:

A discussão não pode travar-se para se saber se a Administração
violou (ou não) os deveres a que se autovinculara, mas , sim, há-de
centrar-se na questão de se determinar se a Administração deixou
de autovincular quando tinha o dever de o fazer.

E, nesta perspectiva, afigura-se-nos, em consonância, aliás com o
douto parecer do EMMP que acaba por assistir razão à recorrente:

Na verdade, nos termos da al. 1) do art. 89o do DL 197/99 cit,
o critério de adjudicação haverá que ter explicitação, no programa
do concurso, com enunciação por ordem decrescente de importância,
dos factores (preço, qualidades, mérito técnico, características estéticas
e funcionais, assistência técnica, prazos de entrega ou execução, etc.)
que haverão de intervir, para definição da maior vantagem económica
da proposta vencedora.

Ora, no programa de concurso, a enunciação dos critérios de apre-
ciação das propostas restringe-se à vaga indicação das «Condições
no Fornecimento», com o coeficiente de ponderação de 50% a que
se fazem acrescer as características técnicas e estéticas, com coefi-
cientes de ponderação de 25% para cada, o que, como evidente, não
satisfaz a exigência de densificação mínima inicial imposta pelo re-
ferido preceito legal.

Nesta perspectiva, assiste razão à recorrente, pelo que se acorda
em conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogando-se a de

7569

cisão recorrida, concedendo-se provimento ao recurso contencioso,
anulando-se o acto recorrido.

Sem custas em ambas as instâncias.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — João Cordeiro — Gonçalves Lou-
reiro — Rui Botelho.

Acórdão de 6 de Novembro de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Grave lesão do interesse público.

Doutrina que dimana da decisão:

Determina grave lesão do interesse público, por afectar o regular
funcionamento dos serviços, a dignidade e o prestígio das
instituições, motivo pelo qual não deve ser decretada a sus-
pensão do despacho do Sr. Ministro da Saúde, que negou
provimento ao recurso hierárquico para ele interposto, man-
tendo a pena de inactividade que fôra aplicada em processo
disciplinar.

Recurso no 48.106 em que foi recorrente António Augusto Nabais
Prazeres e recorrida Ministra da Saúde e de que foi Relator o
Exm.o Juiz Conselheiro Dr. Diogo Fernandes.

Acordam, na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (2.a
Subsecção):

I - António Augusto Nabais Prazeres, com os sinais dos autos,
inconformado com a decisão do Acórdão do T.C.A., de 14-09-01,
dela interpôs recurso para este Tribunal.

Nas alegações formulou as seguintes conclusões:
A) O Acórdão Recorrido, ao decidir como decidiu, padece de ile-

galidade por violação do disposto na al. a) do n.o 1 do Art.o 76.o da
LPTA;

B) A imediata execução da Decisão - que implicará a imediata inac-
tividade do Recorrente - acarreta para este, contrariamente ao enten-
dimento sustentado pelo Acórdão Recorrido, prejuízos irreparáveis;

C) Na verdade, tendo o Recorrente, até ao ano passado, exercido
funções sempre no regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, não tem
este qualquer outro meio de subsistência uma vez que não exerce (nem
nunca exerceu) clínica privada;

D) A imediata execução da Decisão do Exmo. Senhor Ministro da
Saúde causará, nesta medida, prejuízos verdadeiramente irreparáveis ao
Recorrente colocando-o numa situação de gravíssima insuficiência eco-
nómica, tanto mais grave quanto se considerarmos que o Recorrente
é solteiro e que vive com a mãe e tia idosas, ambas na situação de
Reformadas;

E) Por outro lado, caso a decisão disciplinar seja imediatamente exe-
cutada serão igualmente irreparáveis, para o Recorrente, os prejuízos
que sofrerá a nível profissional já que serão atingidas, de forma irreversível,
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a sua imagem, reputação e prestígio gozados quer junto dos seus doentes,
quer junto dos seus superiores hierárquicos, Colegas e funcionários do
CHCR, com quem trabalha diariamente não podendo o Recorrente,
de modo algum, conformar-se com a fundamentação a este propósito
expendida pelo Tribunal Recorrido quando este refere que os danos mo-
rais invocados pelo Recorrente « ...restabelecer-se-ão naturalmente através
do próprio reingresso do requerente caso venha a obter provimento no
recurso.»;

F) Na verdade, esses prejuízos profissionais serão irreparáveis ainda
que a verdade dos factos venha mais tarde a ser reposta e, consequen-
temente, anulada a Decisão de aplicação da referida pena disciplinar
ao Recorrente já que, não sendo imediatamente suspensa a decisão dis-
ciplinar, será impossível vir a reconstituir a situação anterior a tais lesões;

G) A ausência do Recorrente do CHCR terá, inevitavelmente, como
consequências, por um lado ao afastamento irreversível dos seus pacientes
e, por outro lado, uma total perda de respeito por parte dos restantes
profissionais com quem diariamente exerce funções;

H) A fundamentação aduzida pela Decisão Recorrida - de cariz pu-
ramente patrimonial - é, a este propósito, demasiadamente simplista
e redutora da efectiva dimensão que a imediata execução da pena dis-
ciplinar aplicável terá na vida profissional e pessoal do Recorrente;

I) Acresce que, também a nível pessoal as consequências da imediata
execução da Decisão serão devastadoras já que a imediata inactividade
do Requerente levará, inevitavelmente, a que este tenha que justificar-se
e explicar-se junto de familiares e amigos, o que provocará no Requerente,
dada a injustiça da situação, um profundo desgosto e vexame,. bem
como a óbvia destruição da sua auto-estima de tal sorte que tornará
impossível a «reconstituição» da situação anterior a estas lesões e, daí
a sua irreversibilidade;

J) Igualmente no que toca a este particular não pode o Recorrente
conformar-se com a fundamentação da Decisão Recorrida ao referir
que os danos não patrimoniais «...para serem atendidos teriam de ser
qualificáveis como de ”difícil reparação” o que na situação não acontece
já que o cálculo da sua reparação não excede a dificuldade normal
inerente aos danos dessa natureza.» (cfr. Decisão Recorrida; sublinhado
nosso);

L) Na verdade, a fundamentação supra descrita, prenhe de conceitos
vagos e indeterminados, só pode ser considerada insuficiente inquinando,
nessa medida, a Decisão Recorrida de uma flagrante violação do pre-
ceituado na al. b) do n.o 1 do Art.o 668.o do CPC;

M) Por outro lado, é fundamental referir-se que a visão ou interpretação
sustentada pelo Tribunal Recorrido, no que se refere à al. a) do n.o 1
do Art.o 76.o da LPTA -interpretação esta, puramente patrimonial do
conceito «difícil reparação» - não é consentânea com o espírito da norma
a qual, a ser assim, se queda totalmente esvaziada de conteúdo e de
efectividade atentando, por isso, expressamente contra o disposto no n.o
1 e 5 do Art.o 20.o da CRP e, bem assim, contra o disposto no Art.o
6.o da CEDH;

N) Em suma, o Acórdão Recorrido padece de ilegalidade por preterição
ostensiva do disposto, quer na al. a) do n.o 1 do Art.o 76.o da LPTA
quer, dos n.os 1 e 5 do Art.o 20.o da CRP e 6.o da CEDH.

Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso
e, nessa medida, revogado o Acórdão Recorrido.

A autoridade recorrida contra-alegou pugnando pela manutenção
da decisão recorrida.
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O Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso.

Cumpre decidir:
II -os factos:
Mostra-se provada com interesse para a decisão a seguinte matéria

fáctica:
A)- O requerente é médico, Assistente Graduado de Medicina In-

terna, do quadro Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, (C.H.C.R.)
aí exercendo funções desde o mês de Maio de 1990;

B)- Por despacho de 16-07-01, o Senhor Ministro da Saúde negou
provimento ao recurso, mantendo a este, enquanto médico, Assistente
Graduado de Medicina Interna a exercer funções no Centro Hospitalar
dás Caldas da Rainha (C.H.C.R.), a pena de 1 (um) ano de anac-
tividade que em processo disciplinar lhe fora aplicada;

C)- O requerente prestou serviço naquele Centro, - até ao ano
passado, - em regime de Trabalho de deliberação exclusiva;

D)- O requerente pretende seja suspensa a eficácia, ainda que,
no mínimo, apenas parcial, da decisão do Senhor Ministro da Saúde,
de 16-07-01.

III -o Direito:
Como é sabido, o que neste momento está em jogo e sujeito à

apreciação do tribunal, é apenas eficácia do despacho do Senhor Mi-
nistro da Saúde, de 16-07-01- até que venha a ser decidida, em de-
finitivo, a questão de fundo que lhe está subjacente, ou seja - res-
peitante à interposição do recurso contencioso de tal despacho.

No caso, o recorrente assenta o seu pedido de suspensão de eficácia
da acto impugnado, alegando que, - se for executada a pena disciplinar
que lhe foi aplicada, tal implicará a perda imediata e total dos res-
pectivos vencimentos e, acarretará danos profissionais e morais ir-
reparáveis, já que, - tendo até ao ano passado, -exercido funções
no regime de trabalho de dedicação exclusiva, não tem, agora qualquer
outro meio de subsistência, dado que não exerce clínica privada, de-
pendendo, assim, exclusivamente, dos rendimentos auferidos no citado
Centro Hospitalar, motivo pelo qual ficará colocado numa situação
de gravíssima insuficiência económica.

Acrescenta, por outro lado, que serão de igual modo atingidos
de forma irreversível, a imagem, reputação e prestígio gozados pelo
requerente, quer junto dos seus doentes, quer junto dos seus superiores
hierárquicos, colegas e funcionários do Hospital, com quem trabalha
diariamente ainda que a verdade dos factos venha a ser reposta, já
que a todas as pessoas terão de ser dadas explicações para a ausência
do requerente, caso não seja suspensa a eficácia da decisão ora em
apreço, explicações que se tornarão extensivas junto de familiares
e amigos, o que provocará ao requerente, profundo desgosto e vexame.

Finalmente, alega que a suspensão da eficácia da decisão em questão
não determina qualquer lesão do interesse público, bem pelo contrário,
- atento a enorme e crescente falta de médicos nos estabelecimentos
hospitalares, - será a imediata execução da referida decisão que de-
terminará uma grave lesão do interesse público e refere, por último,
que são ostensivos os vícios imputados pelo requerente ao acto
recorrido.

O pedido de suspensão de eficácia vem formulado ao abrigo do
art.o 76 da L.P.T.A., no qual se estabelece que -: «A suspensão da
eficácia do acto recorrido é concedida pelo tribunal quando se ve-
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rifiquem os seguintes requisitos -: a)- A execução do acto cause pro-
vavelmente prejuízos de difícil reparação para o requerente ou ...
b)- A suspensão não determine grave lesão do interesse público, c)-Do
processo não resultem fortes indícios da ilegalidade da interposição
do recurso.»

Como é jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal, o de-
ferimento do pedido de suspensão de eficácia dos actos administra-
tivos, depende da verificação cumulativa dos requisitos enunciados
nas três alíneas do n.o 1, do art.o 76 da L.P.T.A., atrás referido bastando
a não verificação de qualquer deles para que a suspensão não deva
ser decretada, sendo também indiferente a ordem de apreciação dos
citados requisitos.

Comecemos, então, pela análise do requisito contido na alínea a)
do dito normativo, qual seja, - o da execução causar, provavelmente,
prejuízos de difícil reparação para o requerente, - por ser esse o
visado na sentença recorrida.

Vejamos:
Como ressalta da sentença de fIs.45 e sgs. o Mmo Juiz «a quo»

concluiu que, «face aos elementos alegados e demonstrados pelo re-
querente, não é possível concluir que os eventuais danos recorrentes
da imediata execução do acto, possam ser qualificados como de difícil
reparação» motivo pelo qual não se mostra preenchido o requisito
constante do n.o 1 alínea a) do art.o 76 referido, - terminando por
indeferir o pedido de suspensão formulado pelo requerente.

Deve, no entanto, afirmar-se, desde já, que o acto impugnado não
determina a inibição do exercício da profissão liberal do requerente,
- ora recorrente e, bem assim, que é a ele que cabe o ónus de alegar
e de demonstrar, ainda que indiciariamente, os factos que integram
cada requisito, fazendo-o, obviamente, por forma especificada e con-
creta, de molde a possibilitar o exercício do contraditório e um co-
nhecimento aprofundado do Tribunal sobre a matéria alegada.

Por outro lado, não é todo e qualquer dano que justifica a suspensão
do acto administrativo. Na verdade e como se afirma na sentença
recorrida, só os prejuízos de difícil reparação terão força suficiente
para paralisar a eficácia do acto punitivo, até que, em recurso con-
tencioso, o Tribunal aprecie a sua legalidade.

Como tal, há que apurar se, no caso, - à semelhança do que fez
a sentença recorrida, - não podem qualificar-se de difícil reparação
para o requerente, os prejuízos por ele alegados.

Certo que, - «prima face», - como se refere na decisão recorrida,
- o facto do requerente (ora recorrente) ter abandonado o regime
de trabalho de deliberação exclusiva, - em nada abona a tese da ir-
reparabilidade dos danos por ele defendida, já que, em regra, o aban-
dono do regime de exclusividade, está naturalmente ligado ao exercício
de medicina privada.

Todavia, a verdade é que não está demonstrado que o ora recorrente
se encontre a exercer a medicina privada.

Certo também que os danos morais só são ressarcíveis se atingirem
um grau de intensidade e de objectividade que os torne merecedores
da tutela do direito, nos termos prescritos no art.o 496 n.o 1 do Cód.
Civil.

Certo, ainda que, no tocante aos danos patrimoniais, - atenta a
natureza pecuniária da remuneração mensal, - são eles quantificáveis,
por dependerem de mera operação aritmética.

Porém, apesar do cálculo dos prejuízos patrimoniais depender de
mera operação aritmética, nem sempre são de qualificar como não
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sendo de difícil reparação. (vide, entre outros, o Acórdão deste S.T.A.,
de 18-07-01, proferido no Recurso n.o 47.872).

No caso em apreço, como ressalta da matéria fáctica dada como
provada, o ora recorrente, até ao ano transacto, prestava serviço no
C.H.C.R., em regime de trabalho de dedicação exclusiva, aí centrando
a sua actividade médica em regime de exclusividade e auferindo a
respectiva remuneração, sem apoio de qualquer outra.

Daí que, na falta de outros elementos, seja de aceitar o por ele
alegado, de que, actualmente, para além do vencimento auferido no
C.H.C.R., não percebe ou aufere qualquer outro rendimento.

E, não o auferindo, ainda que se entenda que os danos patrimoniais
são quantificáveis, - atenta a natureza da remuneração mensal, - a
verdade é que, no caso, a perda imediata e total dos respectivos ven-
cimentos por força da execução imediata do acto impugnado, - impõe
que se qualifiquem os apontados danos como prejuízos de difícil re-
paração para os efeitos prescritos na alínea a) do n.o 1 do citado
artigo 76.

Na verdade, a perda imediata dos respectivos vencimentos, por
força da imediata execução do acto impugnado, iria criar ao recorrente,
necessariamente, uma gravíssima situação económica, o que justifica
se qualifiquem aqueles danos, de prejuízos de difícil reparação.

Temos, assim, contrariamente ao decidido na acórdão recorrido,
por verificado o requisito constante da alínea a) do n.o 1 do art.o
76 da L.P.T.A., motivo pelo qual procedem, desta forma e modo,
nesta matéria e sem necessidade de mais considerações, as conclusões
das alegações do recorrente:

4.o - Passemos agora à apreciação do requisito negativo constante
da alínea b) do mesmo normativo.

Relativamente a esse requisito, o requerente (ora recorrente) alega
que a suspensão da eficácia da decisão em apreciação, não determina
qualquer lesão do interesse público, bem pelo contrário, já que o
trabalho efectuado pelo requerente no C.H.C.R., é fundamental.

Na resposta, a autoridade recorrida refere que o requisito não se
verifica já que, «com a continuação do requerente ao serviço o de-
ferimento da suspensão transferindo para mais longe a intervenção
do órgão com poder disciplinar, criaria nos restantes funcionários
uma imagem de permissividade e um sentimento de impunidade, da-
nosos para o prestígio do serviço».

Vejamos:
A suspensão da eficácia de um acto administrativo determinará

grave lesão do interesse público, se forem atingidos ou afectados os
valores que constituem os índices referenciais deste interesse, con-
cretamente, no que ao caso importa, o regular funcionamento dos
serviços, a dignidade, o prestígio das instituições e a confiança ins-
titucional que deve presidir ao exercício de funções públicas.

No âmbito desse requisito, um dos factores a considerar, nos juízos
de prognose a formular pelo tribunal, tem a ver com os reflexos que
a suspensão pode ter nos efeitos de prevenção geral, sempre que
esteja em causa a suspensão do acto que tenha aplicado uma pena
disciplinar.

No caso em apreço, está em causa a suspensão de funções do
ora recorrente por motivo da pena disciplinar de inactividade, gra-
duada em 1 (um) ano que lhe foi aplicada.

É inegável, porém, que o recorrente não logrou demonstrar a ve-
rificação do aludido requisito negativo, tendo-se limitado a tecer meras
considerações abstractas, não obstante lhe caber tal ónus.
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Em contrapartida, resulta dos autos, nomeadamente, da matéria
fáctica coligida pelo Sr. Instrutor do processo, o seguinte:

-Em 31-12-97, o Director do Serviço de Medicina Interna do
C.H.C.R., comunicou ao ora recorrente, por escrito, a actividade clí-
nica que ele deveria desenvolver no ano de 1998;

-O recorrente não concordou e interpôs recurso para o Conselho
de Administração (C.A.), o qual confirmou a ordem de serviço dada;

-Porém, o recorrente não obedeceu à deliberação do C.A. e, até
ao fim do ano de 1998, não exerceu qualquer actividade alínea na
área de oncologia, com excepção de um período entre os meses de
Março e Abril;

-Em 17-12-98, o Director do S.M.I. comunicou ao ora recorrente,
por escrito, as actividades clínicas que deveria desenvolver no ano
de 1999;

-Novamente o ora recorrente recorreu da decisão para o C.A:,
que, em 03-03-99 a confirmou, tendo dado conhecimento ao recor-
rente, em 16-03-99;

-Apesar disso, desde essa data até 15 de Setembro de 1999, o re-
corrente não desempenhou qualquer actividade clínica na área de
oncologia;

-Por diversas vezes o recorrente foi interpelado, por escrito, pelo
Director do S.M.I., solicitando-lhe informações urgentes acerca das
actividades clínicas assistenciais ou outras que estivesse a realizar.
Todavia o ora recorrente nunca respondeu a essas solicitações.

Há, consequentemente, um interesse público excepcionalmente re-
levante na execução imediata da decisão pretendida suspender, que
claramente se sobrepõe aos interesses particulares invocados pelo re-
corrente - razões ligadas à imagem reputação e prestigio pessoal e
profissional de que disfruta -:

Assim sendo, não pode ser decretada a requerida suspensão da
eficácia.

IV - Decisão:
Com os fundamentos expostos, considera-se não estar preenchido

o requisito negativo da alínea b) do n.o 1 do art.o 76 da L.P.T.A.,
pelo que, sem necessidade de apreciar o requisito constante da alínea
c) do mesmo normativo, - face à apontada necessidade de verificação
cumulativa, - decide-se indeferir o pedido de suspensão formulado,
ainda que com fundamentos diferentes dos constantes do Acórdão
recorrido, assim se negando provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 6 de Novembro de 2001. — Francisco Diogo Fernandes —
Pedro Manuel de Pinho Gouveia e Melo — Joaquim Marques Borges.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Obras de conservação. Deliberação da Câmara Municipal.
Princípio da equivalência das prestações. Primado da lei.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Decreto-Lei n.o 294/82, de 27 de Julho, adoptou me-
didas tendentes a evitar a degradação do parque habi-
tacional, que se vinha acentuando pela generalizada falta
de execução de obras de conservação e de beneficiação
de imóveis arrendados, devida essencialmente à proibição
legal de actualização da grande maioria das rendas, tor-
nadas irrisórias pela inflação, e ao constante aumento
do custo dos trabalhos a realizar, que não encontrava
a adequada cobertura no rendimento dos imóveis.

2 — A Lei n.o 46/85, de 20 de Setembro, manteve a mesma
preocupação de evitar aquela degradação e, para tornar
razoável a imposição aos senhorios do dever de realização
de obras de conservação, previu a criação de modalidades
especiais de crédito e criou um regime de facilidades de
pagamento para os senhorios, limitado a 70% do valor
da renda, para os senhorios que não aceitassem efectuar
as obras ou pagar o seu custo voluntariamente.

3 — Com esta Lei n.o 46/85, as obras de conservação, fora
dos casos das deteriorações referidas nos arts, 1043.o e
1092.o do Código Civil, eram um encargo do senhorio
(art. 16.o, n.o 1, daquela)

4 — As situações de rendas reduzidas e elevado custo das
obras de conservação são um dos tipos de situações le-
gislativamente previstas ao estabelecer-se o regime da Lei
n.o 46/85 de atribuição aos senhorios as facilidades de
pagamento e de financiamento, pelo que a exigência de
obras pelos inquilinos, nessas situações, não pode con-
siderar-se, sem mais, como configurando uma situação
de abuso do direito.

5 — Num Estado de Direito, assente na soberania popular
e no primado da Lei (arts. 2.o e 3.o, n.os 1 e 2, da C.R.P.),
na sua aplicação aos casos concretos têm de ser acatados
os juízos de valor legislativamente formulados, quando
não ofendam de normas de hierarquia superior nem se
demonstre violação de limitações legais de carácter geral
(abuso do direito), não podendo o intérprete sobrepor
à ponderação legislativa os seus próprios juízos, mesmo
que os considere mais adequados e equilibrados que os
emanados dos órgãos de soberania com competência
legislativa.

Recurso no 37.915. Recorrente: Câmara Municipal da Póvoa de Var-
zim; Recorridas: Albertina Glória Teixeira e Alice Lopes Campos
Ferreira; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — ALBERTINA GLÓRIA TEIXEIRA interpôs no Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo do Porto recurso contencioso de anulação
de uma deliberação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

Aquele Tribunal Administrativo de Círculo deu provimento ao
recurso.
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Inconformada, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim interpôs
o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões;

1. Pela deliberação em crise foi decidido intimar a proprietária de
um prédio, a nele realizar obras de conservação, com fundamento no
disposto nos artigos 16.o, 21.o e 37.o da Lei n.o 46/85, de 20 de Setembro
e, bem. assim, após vistoria e elaboração do orçamento das obras;

2. Tal procedimento tem por base uma relação jurídico-administrativa,
no âmbito da qual importa saber se determinado imóvel reúne ou não
as necessárias condições de salubridade, solidez e segurança contra o
risco de incêndio;

3. No mesmo não cura, assim, saber qual o rendimento do imóvel,
nem a relação de equidade entre esse rendimento e o custo das obras;

4. Assim é que, tendo resultado, da vistoria, a conclusão da existência
de más condições de salubridade, devido a infiltrações de água, bem
andou a entidade recorrida ao decidir da forma como o fez;

5. Actuando no estrito cumprimento da Lei, bem como no prosse-
guimento de interesses públicos postos por Lei a seu cargo, designa-
damente velar pelas condições de salubridade, solidez e segurança contra
o risco de incêndio das edificações urbanas;

6. Ademais, sempre a autarquia estaria impedida de levar em linha
de conta o rendimento que o senhorio retira do prédio, uma vez, se
assim o fizesse, estaria a intervir numa relação jurídica privada, para
cujo conhecimento é absolutamente incompetente;

7. Daí que, se não verifique a existência de qualquer ilegalidade in-
validante da deliberação sub judice, designadamente o vício de violação
de lei, que fundou a sua anulação.

A recorrente no recurso contencioso apresentou contra-alegações,
defendendo que o recurso jurisdicional não merece provimento.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
acompanhando a posição da recorrida neste recurso jurisdicional.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria

de facto:
a) Por requerimento de 9-2-88, dirigido ao Presidente da Câmara

Municipal da Póvoa de Varzim, a recorrida particular solicitou a rea-
lização de vistoria para avaliação das condições de habitabilidade do
1.o andar direito do prédio sito na Rua Manuel Silva, n.o 3, em Póvoa
de Varzim, invocando que o mesmo se encontrava «em acentuado grau
de degradação devido às infiltrações abundantes de água que penetram
através da placa que serve de tecto ao mesmo andar»;

b) Efectuada a requerida vistoria, foi lavrado o auto constante de
fls. 4 do processo administrativo apenso, cujo teor se dá por reproduzido;

c) Na reunião de 8-8-88, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
deliberou «notificar o senhorio nos termos do disposto no art. 16.o, n.os
1 e 5 do art. 21.o e art. 37.o da Lei n. 46/85, de 20 de Setembro, a
iniciar as obras de conservação do fogo sito na Rua Manuel Silva, n.o 3,
1.o Direito, de acordo com o orçamento elaborado por esta Câmara,
no prazo de 30 dias, sob pena de não o fazendo ser substituído pela
Câmara ou pela inquilina na sua concretização, responsabilizando por
todas as despesas. Mais delibera a Câmara ... que o prazo de conclusão
das obras é de 120 dias após a notificação»;

d) O fogo a que se referem as alíneas a) e c) encontra-se arrendado,
para habitação, à recorrida particular mediante a renda mensal de
1.040$00, sendo a recorrente a proprietária do mesmo;

7577

e) O orçamento a que alude a alínea c) pormenoriza as obras ne-
cessárias, no valor final global de 1.620.000$00, nos termos que constam
do processo administrativo apenso e de fls. 10 do processo principal.

3 — Dos vários vícios imputados ao acto impugnado, na sentença
recorrida considerou-se que o acto impugnado enferma de vício de
violação de lei, por infringir um princípio geral de direito que é o
da equivalência das prestações.

O presente recurso jurisdicional vem interposto da sentença apenas
pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, pelo que relativamente
às questões resolvidas na sentença em relação às quais não houve
impugnação, tem de se considerar assente o decidido (art. 684.o, n.o 4,
do C.P.C.).

Assim, tem de ter-se por assente que a intervenção da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim não constitui usurpação de funções
jurisdicionais, que ela não constitui abuso do direito por a inquilina
pretender coagir a senhoria a vender-lhe o fogo arrendado por preço
reduzido, que as obras não são da responsabilidade da locatária e
que são obras de conservação.

Neste recurso jurisdicional, a Câmara Municipal recorrente sus-
tenta, em suma, que no procedimento administrativo em causa importa
saber se o imóvel reúne ou não as necessárias condições de salubridade,
solidez e segurança contra o risco de incêndio, não relevando o ren-
dimento do imóvel nem a relação de equidade entre esse rendimento
e o custo das obras.

A questão a apreciar neste recurso jurisdicional é, assim, a de saber
se a Câmara Municipal, ao praticar o acto impugnado, violou o referido
princípio da equivalência das prestações,

4 - As normas em que se baseou o acto impugnado são os arts.
16.o, 21.o, n.os 1 e 5, e 37.o da Lei 46/85, de 20 de Setembro, vigente
à data em que o acto foi praticado.

Estes artigos estabeleciam o seguinte:

Artigo 16.o
Conceito

1 — São obras de conservação, a cargo do senhorio, as obras de
reparação e limpeza geral do prédio e suas dependências e todas as
intervenções que se destinem a manter ou a repor o prédio com um
nível de habitabilidade idêntico ao existente à data da celebração do
contrato e as impostas pela Administração, face aos regulamentos gerais
ou locais aplicáveis, para lhe conferir as características habitacionais
existentes ao tempo da concessão da licença de utilização, sem prejuízo
do estabelecido nos artigos 1043.o e 1092.o do Código Civil.

2 — Constituem obras de beneficiação todas as intervenções não re-
feridas no número anterior nem determinadas por defeitos de construção,
caso fortuito ou caso de força maior.

Artigo 21.o
Recusa de execução das obras

1 — Quando o senhorio não executar as obras de conservação ou
de beneficiação no prazo fixado pela câmara municipal, pode esta de-
liberar, por sua iniciativa ou a requerimento do inquilino, precedendo
vistoria, ocupar o prédio, de harmonia com o Regulamento Geral das
Educações Urbanas, para o efeito de mandar proceder à sua execução
imediata.



(1) Como se explicita no Preâmbulo do Decreto-Lei n.o 247/92, de 4 de Junho.
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2 — O pagamento das obras executadas pela câmara municipal nos
termos dos números anteriores far-se-á em prestações mensais até ao
valor de 70% da renda, durante o tempo necessário ao reembolso integral
das despesas efectuadas e respectivos juros.

3 — Na falta de pagamento voluntário das despesas com as obras
realizadas nos termos do número anterior, a câmara municipal procederá
à cobrança coerciva, servindo de título executivo certidão passada pelos
serviços municipais donde conste o quantitativo global daquelas despesas.

4 — Responde unicamente pela dívida, enquanto o fogo se encontrar
arrendado, a totalidade das respectivas rendas já vencidas desde a data
da notificação resultante do disposto no artigo 16.o, bem como as rendas
vincendas, até ao seu reembolso integral e respectivos juros.

5 — O inquilino pode, caso a câmara municipal não inicie as obras
a que se refere o n. 1 no prazo de 120 dias a contar da recepção do
requerimento, proceder à sua execução, devendo, para o efeito, obter
previamente da câmara municipal um orçamento do respectivo custo,
que será comunicado ao senhorio por carta registada com aviso de re-
cepção, que representa o valor máximo pelo qual este é responsável.

6 — Nos prédios em que haja mais de dois inquilinos, o exercício
da faculdade prevista no número anterior, relativamente às obras nas
partes comuns, depende do acordo da maioria deles, ficando todos os
outros obrigados ao pagamento das obras na respectiva proporção; se
houver apenas dois, a decisão cabe a qualquer deles, vinculando o outro.

7 — Na falta de pagamento voluntário pelo senhorio das despesas
feitas com as obras realizadas nos termos dos n.os 5 e 6, o inquilino
pode fazer-se pagar das despesas efectuadas e respectivos juros através
de dedução na renda, até ao limite de 70% da mesma, durante o tempo
necessário ao reembolso integral.

8 — Para efeitos de reembolso das despesas feitas pelo inquilino ou
pela câmara municipal, nos termos dos números anteriores, revertem
a favor daqueles os depósitos efectuados ao abrigo do artigo 20.o

Artigo 37.o
Regime supletivo

1 — Por acordo escrito entre senhorio e inquilino pode ser compensada
a correcção extraordinária e ou a actualização anual da renda durante
prazo certo com a realização pelo inquilino de obras de conservação
a cargo do senhorio ou com a participação daquele nas despesas men-
cionados no artigo 115.o do Código da Contribuição Predial e do Imposto
sobre a Indústria Agrícola.

2 — Com a declaração referida no artigo 116.o do citado Código
é entregue cópia do acordo escrito referido no número anterior para
efeitos de fixação do rendimento colectável.

Nos primeiros anos da década de 1980-90, constatava-se uma «de-
gradação do parque habitacional», que vinha «a acentuar-se grave-
mente», derivada de generalizada falta de execução de obras de con-
servação e de beneficiação de imóveis arrendados, devida essencial-
mente à proibição legal de actualização da grande maioria das rendas,
tornadas irrisórias pela inflação, e ao constante aumento do custo
dos trabalhos a realizar, que não encontrava a adequada cobertura
no rendimento dos imóveis. (1)

(2) Lei 39-A/94, de 27 de Dezembro.
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Procurando inverter esta tendência de degradação, o Decreto-Lei
n.o 148/81, de 4 de Junho, criou um novo regime de renda, actualizável
(renda condicionada) e o Decreto-Lei n.o 294/82, de 27 de Julho,
criou um regime em que o custo das obras de conservação ou de
beneficiação executadas pelo senhorio, em consequência de imposição
legal, regulamentar ou administrativa, ou a pedido por escrito da
totalidade dos inquilinos habitacionais do imóvel, ou realizadas pelo
município em sua substituição, podia ser repercutido no valor das
rendas habitacionais, de harmonia com uma fórmula, sempre que
o valor das obras ultrapassasse o rendimento colectável do prédio
(arts. 1.o e 2.o, n.o 1, 3.o do Decreto-Lei n.o 294/82). Para além disso,
à renda ajustada passava a ser aplicável o regime de renda condi-
cionada, passando ela a ser actualizável, então previsto no art. 7.o
do Decreto-Lei n.o 148/81, de 4 de Junho (art. 2.o daquele Decreto-Lei
n.o 294/82).

À face deste regime, podendo o senhorio proceder a um ajus-
tamento da renda tanto no caso de obras de beneficiação como de
obras de conservação, não poderiam suscitar-se dúvidas sobre a ra-
zoabilidade do regime para o senhorio, pois através do aumento de
renda podia auferir um rendimento derivado do investimento efec-
tuado. O que poderia duvidar-se, neste regime, era se ele era razoável
para o inquilino, no caso de obras de conservação não derivadas de
deteriorações provocadas por ele, pois elas destinavam-se a manter
ou repor o nível a utilização inicial do fogo arrendado.

Este diploma consagrava um regime anunciado como sendo tran-
sitório, destinado a vigorar enquanto não se procedesse à revisão
geral do regime das rendas das habitações, que veio a ser efectuada
pela Lei n.o 46/85.

Esta Lei estabeleceu três regimes de renda, livre e condicionada
e apoiada (art. 1.o), estando as rendas, qualquer que fosse o regime
aplicável, sujeitas a actualizações anuais com base em coeficientes
a fixar anualmente pelo Governo, inclusivamente as rendas que an-
teriormente não estavam sujeitas ao regime de renda condicionada
(arts. 6.o e 8.o).

No entanto, com a Lei n.o 46/85, que revogou aquele Decreto-Lei
n.o 294/82, deixou de ser possível qualquer ajustamento de renda
derivado da realização de obras de conservação, sendo ele admitido
apenas quando fossem efectuadas obras de beneficiação (art. 17.o).

Porém, não foi abandonada a preocupação legislativa com a grave
degradação do parque habitacional, manifestada cerca de três anos
antes da aprovação da Lei n.o 46/85, no preâmbulo do Decreto-Lei
n.o 294/92, nem seria compreensível que o fosse, pois aquele diploma,
que se antevia como transitório, não teve a virtualidade miraculosa
de, em três anos, resolver aquele grave problema. E, por outro lado,
não seria razoável aventar que o legislador tivesse deixado de se preo-
cupar com a referida degradação do parque habitacional, pois nas
Grandes Opções de Plano para o ano de 1995 (2) manifesta-se a
intenção de «investimento na eliminação da habitação degradada»
(ponto 47). Para além disso, pelo Preâmbulo do Decreto-Lei
n.o 321-B/90, de 15 de Outubro, que aprovou o Regime do Arren-
damento Urbano, em que se refere que «a degradação do parque
habitacional e, em geral, da construção urbana, constitui problema



(3) Ponto 11, parágrafo 8.o desse Preâmbulo.
(4) Este último artigo está, actualmente, substituído pelo art. 4.o do Regime do Arren-

damento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 321-B/90, de 15 de Outubro, que mantém
idêntico regime.
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a não ignorar» (3), comprova-se que, em 1985, o problema ainda
não estava resolvido.

Foi com esse objectivo de incentivar a realização de obras de con-
servação, que nesta Lei n.o 46/85 se previu a criação de modalidades
especiais de crédito, a que teriam acesso senhorios de fogos cuja
renda seja objecto de correcção extraordinária, destinadas a obras
de conservação referidas no artigo 16.o, bem como inquilinos de fogos
nas mesmas condições, nos casos do n.o 5 do artigo 21.o e do artigo
37.o, e câmaras municipais, quando executassem obras nos termos
do n.o 1 do artigo 21.o, com condições de financiamento idênticas
às que à data vigorassem para o Programa de Recuperação de Imóveis
Degradados (PRID) (art. 46.o daquela Lei, que tem a epígrafe «re-
cuperação de habitações arrendadas»).

Por outro lado, criou-se também um regime de facilidades de pa-
gamento para os senhorios que fossem notificados administrativa-
mente a efectuar obras de conservação e se recusassem a efectuá-las,
determinando-se que o pagamento fosse efectuado em prestações
mensais até ao valor de 70% da renda, durante o tempo necessário
ao reembolso integral das despesas efectuadas e respectivos juros,
tanto no caso de elas serem levadas a cabo pela câmara municipal
como pelo inquilino (art. 21.o, n.os 2 e 7).

5 — Perante este quadro legislativo, dois pontos têm de ter-se como
assentes, na interpretação da Lei n.o 46/85:

- as obras de conservação, fora dos casos das deteriorações referidas
nos arts. 1043.o e 1092.o do Código Civil (4), são um encargo do senhorio,
como resulta do preceituado no n.o 1 do art. 16.o,

- com ela, o legislador não abandonou os seus desígnios de procurar
eliminar o estado de degradação do parque habitacional.

Estas conclusões formam um obstáculo interpretativo à aceitação
da posição adoptada na sentença recorrida, pelo resultado a que
conduziria.

Na verdade, à face desta Lei, a haver obras de conservação, o
encargo não pode deixar de ser imposto ao senhorio, pois é a ele
e não à câmara municipal ou ao inquilino, que a lei o atribui, apenas
permitindo a estes a realização das obras com possibilidade de exi-
gência do despendido ao senhorio.

Sendo assim, a tese adoptada na sentença recorrida, que conduz
à conclusão de que a Câmara Municipal não poderia assegurar coer-
civamente a realização de obras em todos os casos em que a renda
fosse diminuta e fosse levado o custo das obras, significaria que o
legislador teria deixado de se preocupar com a degradação do parque
habitacional nos casos que, presumivelmente, seriam mais graves, pois
em face do congelamento de rendas e do processo inflacionário, as
rendas seriam tendencialmente mais baixas nos arrendamentos mais
antigos, em que, por sua vez a degradação seria normalmente maior
e, por isso, mais elevado o custo das obras de conservação.

Isto é, a tese da sentença recorrida, levaria a concluir que o art.
21.o da Lei n.o 46/85 impediria .a utilização dos meios coercivos para
obrigar quem tem o dever legal de realização de obras de conservação,
o que equivale a aceitar que elas deixem de realizar-se, nos casos
em que era de supor que a sua utilização seria mais necessária.

(5) Este é, aliás, o regime que foi adoptado nos arts. 11 .o a 18.o do Regime do Arren-
damento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 321-B/90, de 15 de Outubro, actualmente
em vigor.
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Por isso, sendo de presumir que o legislador consagrou a solução
mais acertada (art. 9.o, n.o 3, do Código Civil) tem de rejeitar-se
a interpretação adoptada na sentença recorrida.

6 — Por outro lado, não se pode considerar demonstrado que haja
uma violação do princípio da equivalência das prestações, invocado
na sentença recorrida.

Esse princípio, como todos os princípios jurídicos, tem de inferir-se
a partir das soluções legais e não ao arrepio delas.

A evolução legislativa referida, desde que se entendeu atacar le-
gislativamente o problema da degradação dos imóveis arrendados,
demonstra que houve uma preocupação de compensar economica-
mente os senhorios, dentro do condicionalismo regulador dos termos
dos contratos de arrendamento, atribuíndo-lhes, no Decreto-Lei
n.o 294/82, o direito de ajustamento da renda, independente de ac-
tualizações, e na Lei n.o 46/85, as possibilidades de pagamento através
do valor das rendas, com o limite de 70% e de acesso a modalidades
privilegiadas de crédito.

A eliminação, na Lei n.o 46/85, da possibilidade de ajustamento
da renda para os casos de obras de conservação, permitida pelo De-
creto-Lei n.o 294/82 a par dos casos de obras de beneficiação, mostra
que o legislador, ao aprovar aquela Lei, repensou o equilíbrio das
posições do senhorio e do inquilino no âmbito dos contratos de ar-
rendamento de fogos degradados, entendendo que o ajustamento de
renda independente de actualização se justificava em casos de obras
de beneficiação, mas não seria adequado impor esse ónus ao inquilino
no caso de obras de conservação. (5)

E, sendo aqueles diplomas emanações legislativas válidas, tem de
entender-se que o adequado equilíbrio das prestações nas relações
contratuais de arrendamento é, na perspectiva legislativa, o que foi
consagrado na lei e não qualquer outro que o intérprete, na sua
inspiração pessoal, possa julgar mais perfeito.

Na verdade, num Estado de Direito, assente na soberania popular
e no primado da Lei (arts. 2.o e 3.o, n.os 1 e 2, da C.R.P.), na sua
aplicação aos casos concretos têm de ser acatados os juízos de valor
legislativamente formulados, quando não ofendam normas de hie-
rarquia superior nem se demonstre violação de limitações legais de
carácter geral (abuso do direito), não podendo o intérprete sobrepor
à ponderação legislativa os seus próprios juízos, mesmo que os con-
sidere mais adequados e equilibrados que os emanados dos órgãos
de soberania com competência legislativa.

Por outro lado, a situação que se depara nos autos, de renda di-
minuta e elevado valor das obras de conservação, é precisamente
uma situação do tipo das que levaram o legislador a adoptar medidas
para evitar a degradação do parque habitacional, como se confirma
pelo Preâmbulo do Decreto-Lei n.o 294/82, que se refere a rendas
«tornadas irrisórias pela inflação», e ao «constante aumento do custo
dos trabalhos a realizar, que não encontra a adequada cobertura no
rendimento dos imóveis».

Por isso, a situação dos autos, enquadra-se no tipo de situação
que legislativamente foram ponderadas para atribuição aos senhorios



(6) No que concerne aos senhorios, o n.o 1 do art. 46.o da Lei n.o 46/85, atribui o direito
de acesso a regimes de especiais de crédito apenas relativamente a fogos cuja renda seja
objecto de correcção extraordinária, que são aqueles em que a renda tinha sido fixada
antes de 1980 (art. 11.o do mesmo diploma).

(7) A questão da existência de abuso de direito por o pedido de realização de obras
formulado pela inquilina ser efectuado com o objectivo de coagir a senhoria a vender-lhe
o fogo arrendado por um preço ridículo foi colocada pela recorrente e afastada na sentença
recorrida, sem reacção da mesma.

Por isso, trata-se de questão que tem de ter-se por assente, por força do preceituado
no n.o 4 do art. 684.o do C.P.C..
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as facilidades de pagamento e de financiamento previstas naquela
Lei n.o 46/85. (6)

Sendo assim, tratando-se de uma situação do tipo das que foram
tidas em mente pelo legislador ao estabelecer o regime legal, tem
de entender-se que o direito de os inquilinos exigirem a realização
de obras foi-lhes atribuído para ser exercido em situações deste tipo,
o que afasta a hipótese de, sem mais, se poder entender que se está
perante uma situação em sejam excedidos os limites impostos pela
boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse
direito ou que seja violado o princípio da equivalência das prestações.

Por isso, não poderá consubstanciar uma situação de abuso do
direito, pois este pressupõe o exercício de um direito fora dos limites
referidos (art. 334.o, n.o 1, do Código Civil).

Assim, não sendo de questionar a inconstitucionalidade das normas
da Lei n.o 46/85, que não é aventada, nem se demonstrando a existência
de um condicionalismo especial que possa levar a concluir pela exis-
tência de uma situação de abuso do direito (7) tem de concluir-se
pela aplicação do regime previsto naquela Lei tal como foi legis-
lativamente estabelecido.

Pelo exposto, entende-se que o acto recorrido não ofende o referido
princípio da equivalência das prestações.

Termos em que acordam em:
- conceder provimento ao recurso jurisdicional;
- revogar a sentença recorrida;
- negar provimento ao recurso contencioso.
Custas pela recorrente no recurso contencioso, com taxa de justiça

de 30.000$00 e procuradoria de 15.000$00 neste STA e 20.000$00
e 10.000$00 na 1a instância, respectivamente.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Aze-
vedo Moreira — António Samagaio.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Concurso de Acesso. Interpretação Autêntica de Actos Le-
gislativos. Despachos Interpretativos. Nomeação de Interi-
nos. Prova de Conhecimentos. Vício de Violação de Lei
Irrelevante para Efeito de Classificação. Fundamentação
Sucessiva. Falta de Fundamentação de Acta de Concurso.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Antes da revisão constitucional de 1982, que introduziu
no art. 115.o da C.R.P. proibições de actos legislativos
aí não previstos e de interpretação dos mesmos através
de actos de outras categorias, não havia qualquer proi-
bição constitucional de que os actos legislativos fossem
interpretados através de despachos emitidos por membros
do Governo, nos casos em que a lei o autorizasse.

2 — A inconstitucionalidade superveniente do art. 6.o do De-
creto-Lei n.o 130/76, de 14 de Fevereiro, não afectou
a validade de actos normativos emitidos, ao seu abrigo,
antes da entrada em vigor da revisão constitucional de
1982.

3 — O art. 2.o do Decreto-Lei n.o 130/76 devia ser interpretado
como não impedindo as nomeações a título interino, nos
casos em que os nomeados já tivessem vinculo definitivo
à Administração.

4 — As provas de conhecimentos são um método de selecção
utilizável na generalidade dos concursos, inclusivamente
nos de acesso.

5 — Os vícios de violação de lei derivados de erro na aplicação
dos critérios de avaliação não devem conduzir à anulação
do concurso se da sua correcta aplicação não resultaria
alteração da posição da recorrente na lista de classificação
final.

6 — É admissível a convalidação de actos que enfermem de
vício de forma por falta de fundamentação se estiverem
satisfeitos os objectivos que se visam com a imposição
legal da fundamentação dos actos administrativos, de-
signadamente a nível da ponderação do autor do acto
e das garantias de impugnação contenciosa.

7 — Designadamente, é de aceitar a possibilidade de funda-
mentação sucessiva se, por um lado, os elementos nela
invocados não forem posteriores à prática do acto e não
sejam elementos que não tenham sido considerados pelo
seu autor ao praticá-lo e, por outro lado, se essa fun-
damentação é levada ao conhecimento dos destinatários
a tempo de não prejudicar o seu direito de impugnação
contenciosa.

8 — Assim, deve considerar-se sanada a falta de fundamen-
tação de acto de concurso se ulteriormente é apresentada
fundamentação para as posições assumidas pelo júri e
ela é adoptada no acto que decide recurso hierárquico
do acto de homologação da lista de classificação final.

Recurso n.o 38.983. Recorrente: Maria Isabel da Costa Ferreira Pinto
dos Reis. Recorrido: Ministro do Planeamento e da Administração
do Território. Relator: Exmo Cons.o Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — MARIA ISABEL DA COSTA FERREIRA PINTO DOS
REIS interpôs recurso contencioso do Despacho do Senhor Ministro
do Planeamento e da Administração do Território de 23 de Agosto
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de 1995 que negou provimento ao recurso hierárquico que interpôs
do despacho de homologação da lista de classificação final do concurso
interno geral de acesso para preenchimento de cinco lugares de 2.o
oficial administrativo do quadro privativo da Comissão de Coorde-
nação da Região Centro/Gabinetes de Apoio Técnico.

A recorrente indicou como contra-interessadas Maria Júlia de Oli-
veira, Maria Filomena Antunes Rei Antunes Hipólito, Celeste Mar-
ques Correia Pereira d’Ascensão, Maria da Graça de Oliveira Correia
Pinto, Maria da Conceição Costa Pereira da Fonseca e Maria Beatriz
Fontes Antunes Abreu.

A recorrente imputou ao acto recorrido vícios de violação de lei
e de forma.

A autoridade recorrida respondeu, afirmando a legalidade do acto
impugnado.

As recorridas particulares não contestaram.
A recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
A) Por violado do ponto 9, b) do Aviso de Abertura do Concurso,

publicado no Diário da República no 252 de 31 /10/94, e consequente
violação da alínea a) do no 1 do art. 23o do Decreto-Lei no 498/88
de 30/12 — ao admitir a concurso candidatos que não reuniam os re-
quisitos para tal exigidos pelo Aviso de Abertura;

B) Por violação do art. 4o do Decreto-Lei no 248/85 de 15/7 em
conjugação com a alínea a) do no 1 do art. 27o do Decreto Lei no

498/88 de 30/12 — na medida em que foram aplicados métodos de se-
lecção indevidos;

C) Por violação do ponto 10.1 do Aviso de Abertura do Concurso,
publicado no Diário da República no 252 de 31 /10/94, na medida em
que não foi considerado o tempo na carreira para determinar a variável
D3;

D) Por violação do no 1 do art. 32o do Decreto Lei no 498/88 de
30/12 e do art. 125o do Código do Procedimento Administrativo, na
medida em que a acta da reunião do Júri que atribuiu a classificação
final era desprovida de qualquer fundamentação de facto;

E) Por violação do no 1 do art. 32o do Decreto-Lei no 498/88 de
30/12 e do art. 125o do Código do Procedimento Administrativo, na
medida em que, alguns pressupostos apresentados pelo júri do concurso
na acta que atribuiu a classificação final não poderiam levar às con-
clusões a que aquele júri chegou e, por fim,

F) Por violado do no 1 do art. 32o do Decreto-Lei no 498/88 de
30/12 e dos arts. 124o e 125o do Código do Procedimento Administrativo,
na medida em que a acta que atribuiu a classificação final é omissa
em matéria de fundamentos de direito,

Por todos estes factos, outra solução não pode encontrar-se que não
seja a AMULAÇÃO do Despacho do Senhor Ministro do Planeamento
e da Administração do Território de 23 de Agosto de 1995 que negou
provimento ao Recurso Hierárquico necessário apresentado pela Recor-
rente da Decisão do júri do Concurso aberto por Aviso da CCRC pu-
blicado na II Série do Diário da República de 31/10/94,

A autoridade recorrida apresentou contra-alegações, com as se-
guintes conclusões:

I — A admissão a concurso da funcionária Maria Filomena Antunes
Rei Antunes Hipólito não está ferida de qualquer ilegalidade, uma vez
que esta reunia todas as condições para o efeito fixadas.

II — Os métodos de selecção utilizados no concurso em causa estão
em plena conformidade com as disposições legais vigentes, designada-
mente com o estatuído no DL 498/88 de 30 de Dezembro.
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III — A deliberação do júri do concurso que procedeu à ordenação
e classificação final dos candidatos, efectuou correcta aplicação dos
critérios e métodos fixados e encontra-se devidamente fundamentada,
de facto e direito.

IV — O acto administrativo que homologou a referida deliberação
não padece dos vícios que lhe são assacados pela recorrente, pelo que
bem decidiu o acto agora impugnado, ao indeferir o recurso hierárquico
por aquela apresentado.

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

— O recurso vem interposto do despacho de 23-8-95, do Ministro
do Planeamento e Administração do Território, que negou provimento
ao recurso hierárquico que a recorrente havia interposto da lista de clas-
sificação final do concurso interno geral de acesso em causa nestes autos.

— Não creio, todavia, que o acto contenciosamente impugnado padeça
dos vícios de violação de lei e de forma, por falta de fundamentação,
que o recorrente lhe atribui, louvando-me para tanto na argumentação
expendida pela autoridade recorrida.

— Relativamente ao último dos vícios invocados, acrescentaria tão
só que o acto recorrido se mostra suficientemente fundamentado em
sede de matéria de facto, pois que, como se deixou expresso no acórdão
do Pleno da Secção de 96-12-11, no Recurso n.o 27504, «o acto de
classificação final encontra-se devidamente fundamentado se da lei-
tura das actas, para cujo conteúdo se remete, se torna acessível a
qualquer destinatário normal reconstituir o itinerário cognoscitivo e
valorativo seguido pelo júri, e, designadamente, se os resultados finais
se apresentarem como o produto lógico e coerente das operações
em que tal acto se decompôs ressalvando-se porém que o júri não
tem que indicar detalhadamente as razões justificativas da pontuação
atribuída a cada um desses elementos e ainda os aspectos subjectivos,
sempre subjacentes aos juízos de mérito emitidos».

— De igual modo, a fundamentação de direito evidenciada pelo acto
impugnado é suficiente, posto que não sendo exigível que no mesmo
se faça invocação expressa de certo preceito ou texto legal, torna-se ma-
nifesto que ao ora recorrente se tornou perceptível o quadro jurídico-
-normativo em que se moveu, dessa forma lhe possibilitando — como
veio a acontecer — o uso dos meios de impugnação que em cada fase
entendeu como adequados. Cf. acórdãos de 30-3-95 e 9-5-95, nos recursos
n.os 34967 e 36072, respectivamente.

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:
a) Por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, de 31-10-94,

foi declarado aberto concurso interno geral de acesso para preenchimento
de cinco lugares (quatro existentes e um a vagar), na categoria de segundo
oficial do quadro privativo da Comissão de Coordenação da Região
do Centro/gabinetes de apoio técnico, aprovado pelo Dec. Lei 272/91,
de 7 de Agosto (cópia desse aviso que consta de fls. 52 e 53);

b) Dos pontos 9 a 11 do referido aviso de abertura consta o seguinte:
9 — Requisitos de admissão ao concurso:
a) Ser funcionário ou agente de qualquer serviço ou organismo

da administração central, nos termos dos arts. 6.o, 22.o e 23.o do
Dec.-Lei 498/88, de 30-12;

b) Ser terceiro-oficial com, pelo menos, três anos de serviço nessa
categoria classificados de Bom;
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c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o de-
sempenho do lugar — curso geral do ensino secundário.

10 — Métodos de selecção — prova escrita de conhecimentos e ava-
liação curricular.

10.1 -A classificação final dos candidatos será a que resultar da
aplicação da seguinte fórmula:

CF=2PC+1AC
3

em que:

CF=classificação final;
PC=prova de conhecimentos;
AC=avaliação curricular.

As classificações obtidas em cada uma das operações de selecção
serão expressas, sem arredondamento, numa escala de 0 a 20 valores,
sendo per si eliminatória a prova de conhecimentos quando a clas-
sificação obtida for inferior a 10 valores.

A avaliação curricular (AC) será feita da seguinte forma:

AC=cC+nN+tT
100

em que:

C=currículo;
N=classificação de serviço;
T=classificação do tempo de serviço.
em que c, n e t são os coeficientes cujos valores foram fixados

em, respectivamente, 40, 30 e 30.

O currículo (C) será classificado de acordo com a fórmula:

C=4,8E+2F+1H
8

em que:

E=experiência profissional;
F=formação profissional complementar;
H=habilitações literárias.

A experiência profissional será pontuada de 0 a 20 valores, de
acordo com a experiência do candidato e as exigências do lugar a
prover.

A valorização do factor formação profissional complementar ob-
tém-se através da participação em cursos, seminários, estágios, etc.,
e será classificada, até um máximo de 20 valores, de acordo com
as seguintes regras:

Os candidatos que não possuam acções de formação serão pon-
tuados com 10 valores;

Os candidatos que possuam acções de formação serão pontuados
de 10 a 20 valores, de acordo com o seguinte:

Duração dos cursos/cada módulo

‹2 dias 2 a 5 dias ›5 dias

Curso com interesse para o lugar a prover . . . . 0,75 1 1,5
Curso sem interesse para o lugar a prover . . . . . 0,25 0,5 1
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Na falta de indicação da duração dos cursos, será atribuída a pon-
tuação relativa aos cursos de duração inferior a dois dias.

A valorização dos cursos sem interesse para o lugar a prover não
pode ultrapassar os 2,5 valores.

Serão considerados cursos com interesse para o lugar a prover
os que se situam nas áreas conexionadas com o conteúdo funcional
do lugar a prover.

A pontuação do factor habilitações literárias será de 20 valores
para os candidatos que sejam detentores de 9 anos de escolaridade,
acrescidos de um curso de formação profissional de duração não in-
ferior a 18 meses, ou habilitação superior, de 18 valores para os can-
didatos detentores de 9 anos de escolaridade e de 16 valores para
os que possuam habilitações inferiores a 9 anos de escolaridade,:

O factor tempo de serviço resultará da seguinte fórmula:

T=20D1+10D2+2D3
10×365 dias

em que:

D1=tempo na categoria, traduzido em dias;
D2=tempo na carreira, traduzido em dias, deduzido do tempo na

categoria;
D3=tempo na função pública, traduzido em dias, deduzido do tem-

po na carreira.

Quando o resultado for superior a 20 valores, será o mesmo reduzido
ao máximo de 20, nos termos legais.

A contagem do tempo de serviço será reportada à data do termo
do prazo fixado para apresentação das candidaturas.

A classificação de serviço será pontuada da seguinte forma:
Muito bom=20 valores; Bom=16 valores.
Será considerada a média das classificações de serviço obtida nos

últimos três anos de permanência na categoria.
c) A recorrente e as recorridas particulares foram candidatas ao con-

curso referido;
d) Em reunião de 10-4-95, o júri procedeu a classificação das can-

didatas ao concurso, nos termos que constam da acta de fls. 119 a
129 do processo instrutor, cujo teor se dá como reproduzido;

e) Na classificação das candidatas ao concurso, o júri atribuiu as
seguintes pontuações relativamente ao factor tempo de serviço, tendo
por base os respectivos tempos de serviço que se indicam:

— Maria Júlia de Oliveira: 9,81, tendo 1322 dias, 1322 e 4700 dias
na categoria, na carreira e na função pública, respectivamente;

— Maria Filomena Hipólito: 18, 39, tendo 2839 dias, 2839 dias e
5188 dias na categoria, na carreira e na função pública, respectivamente;

— Celeste Marques Correia Pereira d’Ascensão: 26,755 (convertidos
para 20), tendo 4387 dias, 4387 dias e 4958 dias na categoria, na carreira
e na função pública, respectivamente;

— Maria da Graça de Oliveira Correia Pinto: 9, 96, tendo 1322 dias,
1322 e 4964 dias na categoria, na carreira e na função pública,
respectivamente;

— Maria da Conceição Costa Pereira da Fonseca: 9,69, tendo 1322
dias, 1322 e 5797 dias na categoria, na carreira e na função pública,
respectivamente;

— Maria Beatriz Fontes Antunes Abreu: 9,73, tendo 1322 dias, 1322
e 5874 dias na categoria, na carreira e na função pública, respectivamente;
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— A recorrente: 9,99, tendo 1322 dias, 1322 e 6346 dias na categoria,
na carreira e na função pública, respectivamente;

f) Nessa mesma reunião de 10-4-95, o júri do referido concurso aprovou
alista de classificação final, ordenando e classificando as candidatas
aprovadas nos seguintes termos, como consta da respectiva acta:

VALORES

Maria Júlia Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,180
Maria Filomena Antunes Rei Antunes Hipólito . . . . . . . . . . 15,320
Celeste Marques Correia Pereira d’Ascensão . . . . . . . . . . . . 15,166
Maria da Graça de Oliveira Correia Pinto . . . . . . . . . . . . . . . 14,793
Maria da Conceição Costa Pereira da Fonseca . . . . . . . . . . . 14,083
Maria Beatriz Fontes Antunes Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,736
Maria Isabel da Costa Ferreira Pinto dos Reis . . . . . . . . . . . 12,846

g) Em 28-4-95, o Senhor Presidente da Comissão de Coordenação
da Região Centro, proferiu o seguinte despacho relativamente à lista
referida (fls. 99 do processo instrutor):

Homologo
(Assinatura)
(Dr. Alberto Alves dos Santos)
95-04-28
h) A recorrente foi notificada deste despacho através de carta registada

com aviso de recepção que foi por ela recebida em 15-5-95 (fls. 82
e 83 do processo instrutor);

i) Em 25.5.95, a recorrente interpôs recurso hierárquico para o Senhor
Ministro do Planeamento e Administração do Território daquele des-
pacho de homologação (fls. 40 do processo instrutor);

j) Na sequência da apresentação deste recurso hierárquico, o júri do
concurso, elaborou a informação que consta de fls. 30 a 39 do processo
instrutor, cujo teor se dá como reproduzido, de que consta, além do
mais, o seguinte:

3. Falta de fundamentação da acta da reunião do júri que classifica
e ordena os candidatos, violando o Art. 32o, no 1 do DL 498/88 e
Art. 12-V e 125o do CPA.

a) O argumento não colhe igualmente porque a alegada falta de
fundamentação inexiste. Efectivamente, consta da acta que:

“Prosseguindo os trabalhos de apuramento das classificações, tendo
por base as fórmulas indicadas no aviso de abertura e o mapa resumo
referente à antiguidade dos concorrentes, em anexo, . . . chegou-se aos
seguintes resultados.”

Se o que ao júri estava destinado, nesta fase processual, era a
aplicação das fórmulas pré-anunciadas no Aviso de abertura, uma
vez que os itens a considerar estavam enunciados no mesmo Aviso,
não se vislumbra que outra fundamentação era necessário produzir
na acta.

A antiguidade constaria da lista que se anexou à acta, a formação
constava dos documentos que cada concorrente juntou ao requeri-
mento de admissão (confirmável nos processos individuais), a clas-
sificação de serviço, nos anos relevantes, outrossim constava dos do-
cumentos de candidatura (igualmente confirmáveis nos processos in-
dividuais) e as habilitações literárias constam do “curriculum vitae”
de cada candidato. Assim sendo, e estando no Aviso de abertura
indicados os factores de ponderação na aplicação das fórmulas, a
acta do júri integra aquele aviso e o resultado apurado mais não
é que a quantificação final das operações matemáticas pré-anunciadas.
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b) Quanto ao factor E utilizado na fórmula de avaliação dos cur-
rículos há que esclarecer o seguinte a ponderação a efectuar está
fixada no Aviso como “a ponderação de zero a vinte valores, de acordo
com a experiência do candidato e as exigências do lugar a prover”.

Tal formulação pode ser explicitada da seguinte forma sendo o
lugar a prover o de 2o oficial administrativo, reunirá melhores con-
dições é melhor pontuação o candidato que venha a desenvolver as
funções de 3o oficial.

Tal factor serve para distinguir os candidatos num concurso que
provenham de carreiras distintas, como acontece nos concursos em
que se verifiquem fenómenos de intercomunicabilidade vertical ou
horizontal, previstos nos Art. 16o e 17o do DL 248/85.

Nestes casos, a maior ou menor identidade ou afinidade de funções
pode ser relevante, relativamente à valorização do ”item” E da fór-
mula. Então, a posição relativa dos candidatos poderá ser distinta
e muito diferentemente valorizada porque melhor nota obterá o can-
didato que esteja no desempenho de funções mais afins ou próximas
das do lugar a prover.

Neste concurso, só podiam concorrer 3o oficiais e só concorreram
3o oficiais.

As funções que desempenhavam eram as inerentes à carreira. Logo,
a adequação às funções do cargo a prover era matematicamente igual
a todos os concorrentes.

Poderá haver quem pense que esta experiência também relevaria
em função do tempo de desempenho. Só que tal factor estava pon-
derado na fórmula geral da Avaliação Curricular (AC) através do
item T, em que estava super valorizado o tempo na categoria referente
ao indicador D1, ponderando-o com o factor 20, quando a antiguidade
na função pública só estava ponderada com o factor 2, no item D3.

Utilizando de novo o tempo do desempenho nas funções anteriores
estaríamos pura e simplesmente a duplicar uma das notas a considerar
na fórmula.

Por essa razão o júri do concurso, dada a identidade das funções
que todos os candidatos vinham exercendo classificou-os, a todos,
com 15 valores. E não podia, em nosso ver, ser de outro modo.

(. . .)
Uma explicação última quanto à não indicação na lista anexa à

acta referenciando as diversas antiguidades dos candidatos, da data
de ingresso na função pública da concorrente Celeste Marques Correia
Pereira d’Ascensão: a funcionária em causa não está ininterrupta-
mente ao serviço da Administração pelo que a indicação de uma
data era elemento falacioso que induziria em erro a própria e outros
candidatos. Razão pela qual está indicada em dias a antiguidade na
função pública (sem qualquer erro ou dúvida) o que aqui relevava,
uma vez que as fórmulas de valorização utilizavam a unidade de conta
“dia”.

k) Em 14-8-95, o Senhor Director dos Serviços Jurídicos do Ministério
do Planeamento e Administração do Território elaborou o parecer n.o11
/DSJ/95 que consta de fls. 5 a 22 do processo instrutor, cujo teor se
dá como reproduzido, em cujos pontos III e IV se refere o seguinte:

III — ANÁLISE E APRECIAÇÃO DO RECURSO HIERÁR-
QUICO

a) Ponto Prévio
Tendo a recorrente requerido a citação do Presidente da Comissão

de Coordenação da Região Centro (C.C.R.Centro) para dizer o que
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se lhe oferecesse sobre o recurso hierárquico, vem essa entidade exarar
despacho de concordância sobre a Informação exaustiva produzida
pelo júri do concurso em 31-05-1995 e em que se rebate, ponto por
ponto, os argumentos da recorrente consubstanciados no já referido
recurso hierárquico.

Para melhor elucidação de quem de direito, junta-se fotocópia,
autenticada com o selo branco, da citada Informação do júri do
concurso.

b) Da eventual violação do ponto 9, alínea 12, do Avis de abertura
do concurso.

Diz, textualmente, o ponto alegadamente violado:
“. . . 9 — Requisitos de admissão ao concurso.
b) Ser terceiro-oficial com, pelo menos, três anos de serviço nessa

categoria, classificados de Bom,
Ou seja, uma das condições “sine qua non” de admissão ao concurso

era que:
— todos os candidatos detivessem a categoria de 3o oficial ad-

ministrativo;
— os candidatos tivessem desempenhado as funções corresponden-

tes pelo menos durante três anos,
— esse desempenho funcional, tivesse merecido, no mínimo, a clas-

sificação qualitativa de Bom.
Explicitado o sentido da norma, vejamos, agora, qual a situação

concreta da questionada candidata.
A saber:
— a candidata MARIA FILOMENA ANTUNES REI ANTUNES

HIPÓLITO, classificada em 2.o (segundo) lugar na lista de classi-
ficação final do concurso ora em apreço, de acordo com a docu-
mentação existente, foi nomeada, interinamente, como 3.o oficial ad-
ministrativo, uma vez que existia uma vaga temporária no quadro
e que a nomeada reunia as condições legais, para o provimento naquela
categoria, por despacho do Presidente da C.C.R. Centro de
05-11-1986, proferido no uso de competências que lhe tinham sido
delegadas, nomeação essa visada pelo Tribunal de Contas em
16-01-1987 e publicitada no D.R. II Série, n.o 31, de 06-02-1987, tendo
tomado posse, seguida de exercício continuado, nesta última data;

— o exercício do cargo de 3.o oficial interino foi ininterrupto, bem
como o consequente desempenho funcional, até à tomada de posse
como 3.o oficial, vaga do quadro efectiva, mediante prévio concurso,
posse essa outorgada por despacho de 15-03-1993 do Presidente da
CCR Centro, visado pelo Tribunal de Contas em 26-03-1993, tendo
assinado o termo de aceitação para o desempenho de tal lugar em
11-05-1993, continuando o desempenho efectivo das funções corres-
pondentes ao conteúdo funcional do lugar de 3.o oficial administrativo
que já vinha exercendo, sem qualquer interrupção, desde — como
já atrás referido — 06-02-1987;

— ora, o artigo 3o do Decreto-Lei no 49 031, de 27-05-1969, de-
termina que ”o tempo de serviço efectivo prestado pelos interinos
será contado para todos os efeitos, designadamente conversão de no-
meação provisória em definitiva, antiguidade e promoção, desde que
sem interrupção de funções ou com interrupções por períodos su-
periores a sessenta dias e por motivos que não lhes sejam imputáveis,
venham a ser providos a título normal em cargo da mesma categoria
e classe do mesmo quadro . . .”, isto é, que o tempo de serviço prestado
pelo 3.o oficial administrativo interino MARIA FILOMENA AN-
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TUNES REI ANTUNES HIPÓLITO lhe conta para todos os efeitos,
como por exemplo, os de antiguidade e de promoção, uma vez que
o exercício nunca foi interrompido e que veio a ser provida em cargo
da mesma categoria e classe do mesmo quadro;

— nem se venha dizer que a nomeação como 3.o oficial interino
foi ilegal e inválida, uma vez que, à data, eram proibidas já tais no-
meações para categorias de ingresso, como seja, a de 3.o oficial ad-
ministrativo (veja-se o no 1 do artigo 29 do Decreto-Lei no 130/76,
de 14-2);

— só que o artigo 6.o, também do Decreto-Lei no 130/76, ulti-
mamente citado, nos vem afirmar que “. . . as dúvidas resultantes
da aplicação deste diploma serão resolvidas, sob parecer da Direc-
ção-Geral da Função Pública, por despacho dos Ministros da Ad-
ministração Interna, Justiça, Trabalho e Finanças, consoante a res-
pectiva competência . . .”, tendo sido precisamente ao abrigo deste
artigo 6.o que foi proferido o Despacho ministerial do Ministro da
Administração Interna, datado de 26-05-1976 e publicitado no D.R.
I Série, n.o 132, de 05-06-1976, que se pode, pois, considerar inter-
pretativo e que vem cominar que “. . . o disposto no no 1 do artigo
2.o, antes mencionado, não é aplicável aos indivíduos já vinculados
definitivamente à Administração ou providos provisoriamente em lu-
gares dos seus quadros, desde que possuam os requisitos gerais para
o provimento no respectivo cargo . . .”;

— e a candidata MARIA FILOMENA ANTUNES REI ANTU-
NES HIPÓLITO, à data da sua nomeação interina como 3.o oficial
administrativo, estava, consoante o provam os documentos da sua
candidatura, vinculada ao quadro de pessoal como praticante de de-
senhador (Visto do Tribunal de Contas em 21-02-1983, publicitada
no D.R. II Série, no 62, de 16-03-1983 e tendo tomado posse em
25-03-1983);

— acresce ainda que como já acima se referiu a candidata, ora
questionada, também possuía os requisitos gerais para o provimento
no cargo em questão;

— de resto, o Tribunal de Contas, guardião da legalidade, visou,
sem problemas, a nomeação interina como 3.o oficial,

— acrescente-se, ainda e a finalizar, estar expressamente declarado,
nos documentos da candidatura, que, nos anos de 1991, 1992 e 1993,
as classificações de serviço atribuídas foram de Muito Bom, o que
excede o mínimo de Bom que era exigido,

— a concluir, afigura-se não ter havido qualquer ilegalidade na
admissão a concurso da 3o oficial Maria Filomena Antunes Rei An-
tunes Hipólito, nem se vislumbra, no que a ela respeita, qualquer
violação do estatuído no ponto 9, alínea b), do Aviso de abertura
do concurso em apreciação.

C) Da eventual violação do no 1 do artigo 4o do Decreto-Lei no

248/-85, de 15-7.
— Caberá, logo ”ab initio”, contribuir para desfazer um equívoco

em que, ao que parece, labora a recorrente, qual seja o de existirem
contradições ou relações de prevalência entre 2 (dois) diplomas, o
Decreto-Lei no 248/85, de 15-07 e o Decreto-Lei no 498/88, de 30-12;

— de facto e ao contrário do que julga a recorrente, embora o
Decreto-Lei no 248/85, de 15-07, seja elaborado e publicado ao abrigo
de uma autorização legislativa — “. . . Usando a autorização legislativa
conferida pela Lei no 7/85, de 4 de Junho: . . .” —, igualmente o
Decreto-Lei no 498/88, de 30-12, o foi — “. . . No uso da autorização
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legislativa concedida pela alínea e) do artigo 16o da Lei n.o 2/88,
de 26 de Janeiro . . .” —, pelo que são 2 (dois) diplomas com força
equivalente e a haver revogação expressa ou implícita, de normas
de um pelas do outro seriam sempre as do mais antigo — no caso
as do Decreto-Lei no 248/85, de 15-07 — que sairiam prejudicadas,
— só que entendemos que os objectivos de um e de outro são di-
ferentes: enquanto que o Decreto-Lei no 248/85 visa estabelecer o
regime geral de estruturação das carreiras da função pública numa
perspectiva de avaliação global das funções exercidas, tendo em conta
as características da relação de emprego público (veja-se artigo 1o

do Decreto-Lei no 248/85), o Decreto-Lei no 498/88 tem como objecto
o estabelecimento dos princípios gerais a que deverá obedecer o re-
gime de recrutamento e selecção de pessoal para os quadros da Ad-
ministração Pública (veja-se artigo 1o do Decreto-Lei no 498/88);

— assim sendo e uma vez que o Decreto-Lei no 248/85, de 15-07,
não faz parte da legislação expressamente revogada pelo Decreto-Lei
no 498/88, de 30-12, há que entendê-los como compatíveis, sem em-
bargo de, aqui ou ali, num artigo ou número ou alínea, poder haver
uma revogação implícita das disposições do Decreto-Lei mais antigo
pelo Decreto-Lei mais novo;

— examinemos, agora, o conteúdo dispositivo — na parte que nos
interessa — de ambos os diplomas;

— diz, efectivamente, o no 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei, no 248/85,
de 15-07, que “. . . a carreira é o conjunto hierarquizada de categorias
às quais correspondem funções da mesma natureza, a que os fun-
cionários terão acesso de acordo com a antiguidade o mérito evi-
denciado no desempenho profissional

— ora, as vagas a prover, no concurso em apreço, situam-se na
categoria de 2o oficial administrativo, categoria essa de acesso na
carreira de oficial administrativo tal significa, pois, que no recruta-
mento e selecção — como é o caso do presente concurso — se terá
de ter em conta “. . . a antiguidade e o mérito evidenciados no de-
sempenho profissional

— analisando-se, nesta altura, o Aviso de abertura do concurso
em apreciação, verifica-se que os métodos de selecção escolhidos fo-
ram — veja-se o ponto 10 — a ”prova escrita de conhecimentos” e
a ”avaliação curricular”;

— ora, quais serão os objectivos visados quer pela ”prova escrita
de conhecimentos ”quer pela ”avaliação curricular”;

— a resposta legal é-nos dada pelas alíneas a) e b) do n.o 1 do
artigo 27o do Decreto-Lei no 498/88, de 30-12, ao estipularem:

1 — Os métodos de selecção referidos no artigo anterior visam
os seguintes objectivos:

a) As provas de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos
académicos e ou profissionais dos candidatos exigíveis para o exercício
de determinada função,

b) A avaliação curricular — avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da função, a
habilitação académica de base, a formação e a qualificação e ex-
periência profissionais na área para que o concurso for aberto,

2 — As provas de conhecimentos poderão assumir a natureza de
teóricas ou práticas, de conhecimentos gerais, de conhecimentos es-
pecíficos, escritas e ou orais.

3 — A classificação de serviço será ponderada obrigatoriamente
como factor de apreciação nos concursos de acesso em que o método
de selecção seja a avaliação curricular . . .”
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— aprofundando-se, verifica-se que a ”prova de conhecimentos”
numa categoria de acesso — como é o caso — visa, essencialmente,
avaliar o nível de conhecimentos profissionais exigíveis para o exercício
das funções inerentes a essa categoria, prendendo-se estreitamente
ao mérito profissional dos funcionários e constituindo um método
objectivo de avaliação, enquanto que a ”avaliação curricular”, no caso
”sub judice”, visa aquilatar das aptidões profissionais dos candidatos
para o lugar a preencher, ligando-se quer à antiguidade quer ao mérito
evidenciado no desempenho profissional anterior, mas consistindo
num instrumento de avaliação mais subjectivo, desde logo através
da eventual consideração e ponderação variável dos diversos itens
que a compõem,

— não há, pois, na nossa perspectiva, qualquer violação do preceito
do n.o 1 do artigo 4o pretensamente atingido, mas antes perfeita con-
formidade com ele;

— acrescente-se ainda que o programa da ”prova escrita de co-
nhecimentos específicos”, descrita em sede dos pontos 11. e 12. do
Aviso de abertura do concurso, nos parece ter sido extraída do ”Anexo
III — Carreira de oficial administrativo” do ”Programa de Provas para
As categorias da Área Administrativa dos Serviços e Organismos do
M.P.A.T.”, aprovado por Despacho Conjunto de 9-09-1988 dos Se-
nhores Ministros das Finanças e do Planeamento e da Administração
do Território (publicitado através do D.R. II Série, no 224, de
27-09-1988) e terá certamente obedecido à preocupação, expressa no
corpo do artigo 25o do Decreto-Lei no 498/88, de 30-12, de que os
“. . . programas das provas de conhecimentos aplicáveis a cada ca-
tegoria deverá fazer-se em função do complexo de tarefas e respon-
sabilidades inerentes ao respectivo conteúdo funcional e ao conjunto
de requisitos de natureza física, psicológica, habilitacional ou pro-
fissional exigível para o seu exercício . . .”;

— mais se diga que é a própria lei geral que prevê que a ”prova
de conhecimentos” possa ter carácter eliminatório (veja-se a alínea
a) do no 3 do artigo 26o do Decreto-Lei no 498/88), faculdade essa
que o júri utilizou ao considerar eliminados os candidatos nela clas-
sificados com menos de 10 valores (aplicação conjugada dos preceitos
da já referida alínea a) do no 3 do artigo 26o com o no 4 do artigo
32o, ambos do Decreto-Lei no 498/88);

— a concluir, ainda se dirá, que ” a prova de conhecimentos” es-
pecífica e sob a forma escrita é não só a aceite, para acesso na carreira
de oficial administrativo, nos diferentes Serviços e Organismos deste
Ministério (veja-se o já mencionado D.R. II Série, no 224, de
27-09-1988, pgs. 8907 e 8908), como também o é — e a título exem-
plificativo — na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Mi-
nistros (veja-se o D.R. II Série, no 23, de 2801-1988, pgs. 793 e 794),
nos Estabelecimentos e Serviços dependentes do Ministério da Saúde
(veja-se o D.R, II Série, no 270, de 22-11-1988, pg. 10 824 e nos
Serviços Sociais da Universidade de Lisboa (veja-se D.R. II Série,
no 151, de 4-07-1991, págs. 7007 e 7008);

— enfim, crê-se sobejamente demonstrado, por tudo o acima ex-
posto, não ter havido, por parte da CCR Centro, qualquer violação
da lei — com o conteúdo e alcance apontados pela recorrente — ao
considerar — e aplicar, no concurso em apreço, o método de selecção
”prova de conhecimentos” escrita e específica.

c) Da eventual falta de fundamentação e consequente vício de
forma.
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— verifica-se do Aviso de abertura do concurso “sub judice” ter
havido, por parte da CCR Centro, cuidado e transparência de pro-
cedimentos ao verter para aquele Aviso não só os métodos de selecção
e correspondentes fórmulas de classificação final mas também os cri-
térios parcelares de classificação, respectivas ponderações e fórmulas
de classificação intermédias, procurando-se respeitar, exemplarmente,
os princípios gerais de recrutamento e selecção contidos nas alíneas
b), c) e d) do no 1 do artigo 5o do Decreto-Lei no 498/88, de 30-12,

— ora, quanto ao factor ”E” (experiência profissional), consta do
Aviso de abertura que a pontuação será de 0 a 20 valores, de acordo
com a experiência do candidato e as exigências do lugar a prover
fácil, pois, se torna reconstituir o raciocínio do júri se nos recordarmos
que todos os candidatos detêm a categoria de 3o oficial administrativo
e um mínimo de 3 (três) anos de desempenho funcional efectivo
em funções de 3.o oficial logo, não há nenhum deles que, por qualquer
dos mecanismos que a lei faculta, seja oriundo de outra categoria
ou carreira, donde o júri atribuir — o que bem se percebe — igual
pontuação a todos os candidatos neste ”item”, não servindo, igual-
mente, de argumento vir dizer que então não haverá distinção através
do diferente número de anos de serviço, porquanto tal factor — o
da antiguidade — está autonomamente ponderado e classificado como
”tempo de serviço” (doutra forma classificar-se-ia a experiência, re-
sultante do tempo de serviço, duplamente, em 2 (duas) sedes distintas);

— quanto à candidata Celeste Marques Correia Pereira d’Ascensão,
de facto, um exame à primeira vista do quadro anexo à certidão
da acta não esclarece aparentemente, como é que não tendo ”data
de ingresso na função pública” lhe pode ser atribuído em ”D3” o
valor de 4958 dias só que num exame mais atento e imparcial, levado
a cabo por pessoa de inteligência normal, o que se verifica é que
aos membros do júri não se ofereciam dúvidas quanto aos anos, meses
e dias (discriminadamente ) que a candidata detinha na função pública,
desde o seu ingresso nesta (veja-se o dito mapa anexo) o que os
membros do júri não quiseram, foi, pura e simplesmente, pôr a ”data
de ingresso na FP”, como puseram para as outras candidatas, para
não induzir os observadores externos em erro, uma vez que a fun-
cionária em causa não esteve ininterruptamente ao serviço da Ad-
ministração, donde que depois o cômputo desde a “data de ingresso
na FF” até à actualidade não bateria certo com o valor de 4958
dias, correctamente calculado;

— a terminar e quanto à pretensa inexistência de fundamentação
de direito, chamar-se-á a atenção da recorrente para que a acta que
ela questiona é apenas mera aplicação dos critérios explicitados em
sede do Aviso de abertura do concurso, critérios e métodos esses
elaborados de acordo com a “legislação aplicável” em sede do ponto
4 do Aviso de abertura do concurso portanto e apesar de, no rigor
dos termos, a acta em causa não carecer expressamente de funda-
mentação jurídica, atenta a natureza do seu conteúdo, e de conter
uma fundamentação implícita, uma vez que constitui unidade com
o Aviso de abertura do concurso, encontra a sua fundamentação ju-
rídica nos diplomas legais ali expressamente mencionados como “Le-
gislação aplicável”;

— Concluindo, também aqui se afigura não assistir razão à re-
corrente através da invocação de um pretenso vício de forma, por
falta de fundamentação.
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IV — CONCLUSÕES
Por todas as razões, de facto e de direito, aduzidas e explanadas

em sede da parte III deste Parecer jurídico, e com fundamento nelas,
propendo a considerar ser de propor a Sua Excelência o Ministro
do Planeamento e da Administração do Território que seja negado
provimento ao recurso hierárquico em apreciação.

l) Relativamente a este parecer, na sua primeira página, foi emitido
pelo Senhor Secretário-Geral do Ministério do Planeamento e Admi-
nistração do Território parecer nos seguintes ternos:

À elaborada consideração de Sua Ex.a o MPAT;
Pelos fundamentos de facto e de direito invocados no ponto III

do presente parece, também considero que deve ser negado provi-
mento ao recurso hierárquico em apreço.

16-8-95
(Assinatura)
Sebastião Pinela
Secretário-Geral
m) Em 23-8-95, o Senhor Ministro do Planeamento e Administração

do Território proferiu na primeira página do referido parecer o seguinte
despacho:

Pelos fundamentos invocados, nego provimento.
23/8/95
(Assinatura)
n) O despacho referido na alínea anterior foi notificado à recorrente

através de ofício expedido em 29-8-95, por carta registada com aviso
de recepção, que foi por ela recebida em 30-8-95

o) Em 30-10-95, a recorrente interpôs o presente recurso
p) A recorrida particular Mana Filomena Antunes Rei Hipólito iniciou

funções no GAT/Sertã em 1-9-80, como praticante de desenhador, con-
tratada pela Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale
do Tejo;

q) Por despacho de 18-11-82, do Secretário de Estado da Adminis-
tração Local e Ordenamento do Território, esta recorrida particular foi
integrada no quadro de pessoal do GAT da Sertã ao abrigo do art.
2. o, alínea a), do Decreto Lei n. o 384/82, de 16 de Setembro, vindo
a tomar posse do lugar em 25-3-83 (fls. 31 do processo instrutor);

r) Por despacho do presidente da Comissão de Coordenação da Região
Centro de 5-11-86, a recorrida particular Maria Filomena .Antunes Rei
Hipólito foi nomeada interinamente terceiro-oficial do GAT de Viseu
(fls. 86);

s) Esta nomeação foi visada pelo Tribunal de Contas em 16-1-87
e publicitada no Diário da República, 2. a Série, de 6-2-87, data esta
em que iniciou as funções

t) Em 15-6-92, esta recorrida particular Maria Filomena Antunes Rei
Hipólito ainda se encontrava nomeada interinamente terceiro-oficial ad-
ministrativo (fls. 90);

u) Esta recorrida particular adquiriu a categoria de terceiro-oficial
administrativo em 11-5-93, na sequência de despacho de 15-3-93 do
Senhor presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, tendo
assinado termo de aceitação em 11-5-93 (fls. 91 e 101;

v) Desde que foi nomeada terceiro-oficial interino, a recorrida par-
ticular Maria Filomena Antunes Rei Hipólito exerceu ininterruptamente
essas funções até à aceitação referida na alínea anterior.

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.
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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, de harmonia
com a ordem por que vêm indicados nas conclusões da alegações
de recurso, que delimitam o objecto deste (art. 684.o, n.o 3, do C.P.C.,
subsidiariamente aplicável, nos termos do art. 1.o da L.P.T.A.).

4 — O primeiro vício imputado pela recorrente ao acto recorrido
é o de violação do ponto 9, b) do Aviso de Abertura, e consequente
violação da alínea a) do n.o 1 do art. 23.o do Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30-12, por terem sido admitidos candidatos que não reuniam os
requisitos para tal exigidos por aquele aviso.

No ponto 9 b) do aviso de abertura refere-se, como requisito de
admissão ao concurso «ser terceiro-oficial com, pelo menos, três anos
de serviço nessa categoria classificados de Bom».

No caso em apreço, a recorrente afirma que foi admitida ao con-
curso a candidata Maria Filomena Antunes Rei Antunes Hipólito
que não satisfazia este requisito.

Sustenta a recorrente, em síntese, que
— esta candidata foi nomeada interinamente terceiro-oficial, em 5

de Novembro de 1986, mas que essa nomeação é nula, por o De-
creto-Lei no 130/76, de 14 de Fevereiro, expressamente estatuir no
seu art. 2.o, n.o 1, que, a partir da sua entrada em vigor, não mais
se permitiria a nomeação interina em lugares de ingresso, como é
o lugar de terceiro-oficial administrativo;

— a candidata em causa, ainda em 15/6/92, se encontrava nomeada
interinamente terceiro-oficial administrativo somente em 11 de Maio
de 1993 adquirindo a categoria de terceiro-oficial administrativo, de-
vendo consequentemente ser contado seu tempo na categoria apenas
após essa data;

— por isso, não tinha os três anos de serviço exigidos pelo n.o 9,
alínea b) do aviso de abertura.

Como se vê pela alínea m) do probatório, a referida recorrida par-
ticular Maria Filomena Hipólito era funcionária do quadro do
GAT/Sertã, desde 25-3-83.

O Decreto-Lei n.o 130/76, de 14 de Fevereiro, que vigorou até
à sua revogação pelo Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
estabelecia, no seu art. 2.o, que

1. A partir da entrada em vigor deste diploma não será permitida
a nomeação interina em lugares de ingresso.

2. Para os efeitos do disposto no número anterior são considerados
de acesso os lugares de terceiro-oficial, em relação aos escriturários-
-dactilógrafos.

No art. 6.o do mesmo diploma estabelece-se que «as dúvidas re-
sultantes da aplicação deste diploma serão resolvidas, sob parecer da
Direcção-Geral da Função Pública, por despacho dos Ministros da Ad-
ministração Interna, Justiça, Trabalho e Finanças, consoante a respectiva
competência».

Ao abrigo deste art. 6.o, o Ministro da Administração Interna pro-
feriu o despacho de 26-5-76, publicado no Diário da República, I Série,
de 5-676, com o seguinte teor:

Considerando que se têm levantado dúvidas quanto ao âmbito de
aplicação da limitação constante do n.o 1 do artigo 2.o do Decreto Lei
no 130/76, de 14 de Fevereiro;

Considerando que a forma pela qual se acha redigida aquela disposição
excede a intenção e espírito subjacentes à economia do citado diploma
legal: Esclarece-se, nos termos e para os efeitos do artigo 6.o do decreto-lei

(1) Neste sentido, a propósito de situação semelhante, podem ver-se os seguintes acórdãos
do Tribunal Constitucional:

— n.o 203/86, de 4-6-1986, proferido no processo n.o 196/85, publicado em Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 7.o volume, página 955, e Diário da República, 2.a Série, de 26-8-86;

— n.o 354/86, de 16-12-86, proferido no processo n.o 195/85, publicado em Acórdãos
do Tribunal Constitucional, 8.o volume, página 585, e Diário da República, 2.a Série, de 11-4-87;

— n.o 384/87, de 22-7-1987, proferido no processo n.o 173/87, publicado no Boletim do
Ministério da Justiça, n.o 369, página 290; e

— n.o 19/87, de 14-1-1987, proferido no processo n.o 332/85, publicado no Boletim do
Ministério da Justiça, n.o 363, página 174, e Diário da República, 2.a Série, de 31-3-87.
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considerado, ouvida a Direcção-Geral da Função Pública, que o disposto
no n.o 1 do artigo 2.o antes mencionado não é aplicável aos indivíduos
já vinculados definitivamente à Administração ou providos provisoria-
mente em lugares dos seus quadros, desde que possuam os requisitos
gerais para o provimento no respectivo cargo.

Antes da revisão constitucional de 1982, que introduziu no art. 115.o
da C.R.P. proibições de actos legislativos aí não previstos e de in-
terpretação daqueles através de actos de outras categorias, não havia
qualquer proibição constitucional de que os actos legislativos fossem
interpretados através de despachos emitidos por membros do Go-
verno.

Por isso, era generalizadamente aceite e prática usual diplomas
legislativos conterem uma disposição do tipo da citado art. 6.o

Disposições deste tipo passaram a ser materialmente inconstitu-
cionais a partir da entrada em vigor da referida revisão constitucional
de 1982.

No entanto, esta inconstitucionalidade superveniente não afectou
a validade de actos normativos emitidos antes da entrada em vigor
da revisão constitucional de 1982, ao abrigo de disposições legislativas
do tipo daquele art. 6.o, pois no momento em que aqueles actos
foram emitidos não havia qualquer obstáculo à sua validade como
interpretação autêntica de actos legislativos. (1)

Assim, desde logo por força do disposto naquele despacho inter-
pretativo, deverá entender-se que a proibição de nomeações interinas
não se estendia a quem já tivesse vínculo definitivo à Administração,
como era o caso da referida candidata Maria Filomena Hipólito que,
quando foi nomeada interinamente, em 1987, já era funcionária do
quadro do GAT/Sertã, desde 1983.

De qualquer forma, esta interpretação do art. 2.o, n.o 1, do De-
creto-Lei n.o 130/76, ao limitar a proibição de nomeações interinas
às relativas a lugares de ingresso, é a de não proibir tais nomeações
nos casos em que os nomeados já tivessem vínculo definitivo à
Administração.

Por isso, é de entender que a nomeação referida não estava afectada
do vício que a recorrente lhe imputa.

Por outro lado, o referido ponto 9, alínea b), do aviso de abertura,
ao reportar-se a «terceiro-oficial com, pelo menos, três anos de serviço
nessa categoria classificados de Bom», não exigia que durante esses
três anos de exercício o provimento fosse definitivo, nessa categoria,
pelo que o tempo de exercício de funções de terceiro-oficial, a título
interino, sempre seria relevante.

Para além disso, o art. 3.o do Decreto-Lei n.o 49031, de 27-5-1969,
estabelece que «o tempo de serviço prestado pelos interinos será contado
para todos os efeitos», pelo que, também por força desta disposição,
não se pode deixar de considerar relevante o tempo de serviço prestado
a título interino pela referida recorrida particular.
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Assim, é de concluir que o acto impugnado não enferma do vício
que lhe é imputado, derivado da aceitação da candidatura da referida
Maria Filomena Hipólito.

5 — A recorrente imputa também ao acto recorrido vício de violação
do art. 4o do Decreto-Lei no 248/85, de 15 de Julho, em conjugação
com a alínea a) do no 1 do art. 27o do Decreto-Lei no 498/88, de
30 de Dezembro, na medida em que foram aplicados métodos de
selecção indevidos.

A recorrente sustenta que o aviso de abertura, ao determinar como
um dos métodos de selecção a prova escrita de conhecimentos, viola
o art. 4.o do Decreto Lei n.o 248/85, de 15 de Julho.

Este art. 4.o estabelece que «a carreira é o conjunto hierarquizado
de categorias às quais correspondem funções da mesma natureza a que
os funcionários terão acesso de acordo com a antiguidade e o mérito
evidenciado no desempenho profissional» e que «categoria é a posição
que os funcionários ocupam no âmbito de uma carreira, fada de acordo
com o conteúdo e qualificação da função ou funções, referida à escala
salarial da função pública».

No ponto 10 do aviso de abertura estabelece-se que os métodos
de selecção serão a prova escrita de conhecimentos e a avaliação
curricular e que é por si eliminatória a prova de conhecimentos quando
a classificação obtida for inferior a 10.

A recorrente defende, com base naquele art. 4.o, que, após ingresso
numa carreira, a progressão se faz por antiguidade e mérito no de-
sempenho das funções e que, como resulta do preceituado na alínea
a) do n.o 1 do art. 27.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
a prova escrita de conhecimentos não se destina a avaliar o mérito
ou a antiguidade, tendo, assim, objectivos contrários aos exigidos pelo
Decreto-Lei n.o 248/85.

Por isso, a recorrente defende que o resultado dessa prova de co-
nhecimentos deve ser anulado, não relevando para a classificação
final.

No entanto, a posição da recorrente não tem suporte legal no De-
creto-Lei n.o 498/88, que é o diploma aplicável relativo aos princípios
gerais do regime de recrutamento e selecção de pessoal para os qua-
dros da Administração Pública (art. 1.o).

Na verdade, no art. 26.o deste diploma, prevêem-se as provas de
conhecimentos como um dos métodos de selecção utilizáveis na ge-
neralidade dos concursos, sem se fazer qualquer distinção entre con-
cursos de ingresso e de acesso.

Por outro lado, neste art. 26.o fazem-se algumas restrições relativas
à utilização dos métodos de selecção arrolados no n.o 1, pelo que
a falta de alusão à aplicabilidade das provas de conhecimentos em
concursos de acesso deve interpretar-se como manifestação de uma
intenção legislativa no sentido da possibilidade da sua utilização em
quaisquer concursos de acesso.

O Decreto-Lei n.o 498/88 é um diploma de valor legislativo idêntico
ao Decreto-Lei n.o 248/95, pelo que se se pudesse concluir por in-
compatibilidade das suas normas com as deste diploma, seriam sempre
as do primeiro que deveriam prevalecer, pelo facto de ser emitido
posteriormente (art. 7.o, n.o 2, do Código Civil).

Por isso, o acto impugnado não enferma do vício que aqui a re-
corrente lhe imputa.

6 — A recorrente imputa ao acto recorrido violação do ponto 10.1
do Aviso de Abertura do Concurso, na medida em que não foi de-
duzido o tempo na carreira para determinar a variável D3.

(2) E não o tempo que tivesse sido considerado para a variável D2, como considerou
o júri, relativamente às candidatas Maria Júlia Oliveira, Maria Filomena Antunes Rei Antunes
Hipólito, Celeste Marques Pereira d’Ascensão e Maria da Graça de Oliveira Correia Pinto.
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Estabelece o ponto 10.1 do aviso de abertura que a variável T
(classificação do tempo de serviço) será determinada pela seguinte
fórmula:

T=20D1+10D2+2D3
10×365 dias

em que:

D1=tempo na categoria traduzido em dias;
D2=tempo na carreira, traduzido em dias, deduzido do tempo na

categoria;
D3=tempo na função pública, traduzido em dias, deduzido do tem-

po na carreira.

A recorrente refere, em síntese, que, quanto às candidatas Maria
Júlia Oliveira, Maria Filomena Antunes Rei Antunes Hipólito, Celeste
Marques Pereira d’Ascensão e Maria da Graça de Oliveira Correia
Pinto a variável D3 foi calculada sem dedução do tempo de carreira,
enquanto à recorrente e às candidatas Maria da Conceição Costa
Pereira da Fonseca e Maria Beatriz Fontes Antunes Abreu a mesma
variável foi calculada deduzindo esse tempo.

Estas afirmações correspondem à realidade, como resulta da alínea
d) da matéria de facto fixada, efectuando o necessário cálculo, Im-
pondo o referido n.o 10 do aviso de abertura que na variável D3
fosse deduzido o tempo de serviço na carreira (2), ele deveria ter
sido deduzido a todas as candidatas e não apenas à recorrente e
às candidatas Maria da Conceição Costa Pereira da Fonseca e Maria
Beatriz Fontes Antunes Abreu, como aconteceu.

Não se tratará de vício de falta de fundamentação, pois é per-
feitamente perceptível a forma como foram efectuadas as contas que
conduziram aos valores atribuídos à classificação do tempo de serviço.

Verifica-se, assim, que o acto impugnado, neste ponto, ao manter
a valorização atribuída pelo júri, enferma de vício de violação de
lei, por erro nos pressupostos de facto.

7 — Este vício deverá conduzir à anulação do acto impugnado,
se ele for relevante para efeitos de alterar a posição da recorrente
na lista de classificação.

Na verdade, se for de concluir que, apesar do erro referido, a
classificação da recorrente deve ser mantida, a anulação do acto seria
inútil pois, em subsequente execução de julgado anulatório, a re-
novação do acto expurgado do vício referido conduziria a manter
a sua situação.

Refazendo as contas relativas a este factor tempo de serviço, con-
clui-se que:

— à candidata Maria Júlia Oliveira deveriam ter sido atribuídos,
neste factor, 9,09, em vez de 9,81;

— à candidata Maria Filomena Antunes Rei Antunes Hipólito
16,84, em vez de 18,39;

— à candidata Celeste Marques Pereira d’Ascensão 24,35, em vez
de 26,755, o que, no entanto, não é relevante por, em qualquer caso,
o valor dever ser convertido para 20;

— à candidata Maria da Graça de Oliveira Correia Pinto 9,23, em
vez de 9,96.



(3) Relativamente à candidata Celeste Marques Pereira d’Ascensão não há qualquer
alteração, por não sofrer alteração a pontuação máxima de 20 que obteve.
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Considerando estas alterações as classificações finais das candidatas
que tem alteração de pontuação do factor tempo de serviço será
a seguinte:

— a candidata Maria Júlia Oliveira passará a ter a pontuação de
14,72 no factor AC (avaliação curricular), em vez de 14,94, e a clas-
sificação final de 16,1, em vez de 16,18;

— a candidata Maria Filomena Antunes Rei Antunes Hipólito pas-
sará a ter a pontuação de 17,1 no factor AC, em vez de 17,56, e
a classificação final de 15,16, em vez de 15,32;

— a candidata Maria da Graça Oliveira passará a ter a pontuação
de 14,56 no factor AC, em vez de 14,78, e a classificação final de
14,72, em vez de 14,79. (3)

A recorrente teve a classificação final de 12,846, pelo que é manifesto
que as alterações das classificações das candidatas referidas não al-
teraria a sua posição na classificação.

Por isso, será inútil a anulação com fundamento exclusivamente
no vício referido, razão por que, em atenção ao princípio do apro-
veitamento dos actos administrativos, a existência daquele vício não
deve conduzir, só por si, a anulação do acto impugnado.

Porém, importa apreciar os restantes vícios imputados, pois da con-
corrência de mais que um vício poderá resultar a possibilidade de
a anulação poder conduzir a alteração da situação da recorrente,
o que impossibilitará a aplicação do referido princípio do aprovei-
tamento do acto administrativo.

8 — A recorrente imputa também ao acto recorrido vícios de vio-
lação do no 1 do art. 32o do Decreto-Lei no 498/88 e dos arts. 124.o
e 125o do Código do Procedimento Administrativo, na medida em
que a acta da reunião do júri que atribuiu a classificação final era
desprovida de qualquer fundamentação de facto e de direito e também
na medida em que alguns pressupostos apresentados pelo mesmo
júri na acta que atribuiu a classificação final não poderiam levar às
conclusões a que aquele júri chegou.

A exigência de fundamentação dos actos administrativos é gene-
ricamente imposta pelos arts. 124.o e 125.o do C.P.A., relativamente
aos actos dos tipos aí indicados.

Estes arts. estabelecem o seguinte:

ARTIGO 124.o

Dever de fundamentação

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 afectem por qualquer modo di-
reitos ou interesses legalmente protegidos, ou imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções;

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

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

resolução de casos semelhantes, ou na interpretação e aplicação dos
mesmos princípios ou preceitos legais;
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e) Impliquem revogação, modificação ou suspensão de acto admi-
nistrativo anterior.

2 — Salvo disposição da lei em contrário, não carecem de ser fun-
damentados os actos de homologação de deliberações tomadas por júris,
bem como as ordens dadas pelos superiores hierárquicos aos seus su-
baltemos em matéria de serviço e com a forma legal.

ARTIGO 125.o

Requisitos da fundamentação

1 — 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 anteriores
pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso parte
integrante do respectivo acto.

2 — Equivale à falta de fundamentação a adopção de fundamentos
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam con-
cretamente a motivação do acto.

3 — Na resolução de assuntos da mesma natureza, pode utilizar-se
qualquer meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões,
desde que tal não envolva diminuição das garantias dos interessados.

Relativamente à lista de classificação final, a exigência de funda-
mentação é especialmente imposta pelo n.o 1 do art. 32.o do De-
creto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, que estabelece que «finda
a aplicação dos métodos de selecção, o júri procederá, no prazo máximo
de quinze dias, à classificação e ordenação dos candidatos e elaborará
acta da qual constará a lista de classificação final e sua fundamentação.»

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.

No caso dos autos, a recorrente afirma, em primeiro lugar, que
a acta relativa à classificação final apresenta-se como um mero ar-
razoado de equações e contas que não permite concluir pelos motivos
determinantes do júri.

Esta inclusão de equações e contas não pode ser considerada, ge-
nericamente, como um obstáculo à percepção das razões que de-
terminaram a classificação, pois sendo essas equações previstas no
aviso de abertura, a classificação não poderia, naturalmente, deixar
de fazer-se com base nelas.

Assim, a inclusão de equações e contas, em vez de ser um obstáculo
à compreensão da classificação, é, no caso, um elemento imprescin-
dível da fundamentação, sendo a sua interpretação possível tendo
em conta o conteúdo do aviso de abertura.

A recorrente, porém, aponta três pontos em que, em concreto,
afirma não se poder apurar qual a fundamentação das classificações
atribuídas.

9 — O primeiro deles é a da valorização atribuída à «Experiência
profissional», que é um dos factores previstos no ponto 10.1 do aviso
de abertura.
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O júri atribuiu 15 valores a todos os candidatos e não é indicada
qualquer explicação para a atribuição dessa pontuação a qualquer
das candidatas.

Por outro lado, à face do aviso de abertura, a experiência pro-
fissional deveria ser pontuada de 0 a 20 valores, de acordo com a
experiência dos candidatos e as exigências do lugar a prover.

Não é possível, neste ponto, apurar pela acta referida qual a razão
por que foi atribuída idêntica pontuação a todos os candidatos num
factor que à face do aviso de abertura deveria ser variável, nem se
descortina qual a razão por que se atribuiu aquela pontuação de
15 valores e não qualquer outra no âmbito dos limites referidos.

Ora, como se estabelece no n.o 2 do art. 125.o do C.P.A. a obs-
curidade e insuficiência da fundamentação equivalem à falta de
fundamentação.

Assim, tem de concluir-se que, neste ponto, a acta referida não
contém a fundamentação exigida pelo n.o 1 do art. 32.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, enfermando de falta de fundamentação.

10 — Refere ainda a recorrente, a falta de fundamentação da acta
referida, no que concerne ao apuramento da classificação final da
recorrida particular Celeste Marques Correia Pereira d’Ascensão.

Esta falta consubstanciar-se-á na indicação de 4958 dias de an-
tiguidade desta candidata, na função pública, sem concomitante in-
dicação no quadro anexo à mesma acta.

Constata-se pela ficha respeitante a esta candidata incluída na acta
em que foi efectuada a classificação final (fls. 122 do processo ins-
trutor) que lhe foi considerada na classificação a antiguidade na função
pública de 1458 dias, englobada no factor D3, aí indicado.

Porém, como constata a recorrente, no mapa de antiguidades que
consta de fls. 128 do processo instrutor, não consta, relativamente
à referida candidata Celeste Marques Correia Pereira d’Ascensão qual
a data de ingresso na função pública, indicando-se apenas a data
(que é a mesma) do ingresso na carreira e na categoria.

Pelo mesmo mapa verifica-se que a data do ingresso na função
pública não é a do ingresso na categoria e na carreira, pois lhe foi
atribuída maior antiguidade na função pública do que na categoria
e carreira.

Não se encontra na acta referida nem nas fichas e mapa utilizados
na deliberação qualquer indicação que sirva de suporte à referida
indicação da antiguidade de 1458 dias na função pública.

Por isso, tem de concluir-se que, também neste ponto, a deliberação
do júri enferma de vício de forma por falta de fundamentação, pois
a acta referida não revela as razões por que o júri fixou aquele valor
de 1458 dias e não qualquer outro.

11 — A recorrente imputa ainda ao acto recorrido vício de forma
por falta de fundamentação de direito.

Na acta referida não se incluem, directamente, os fundamentos
legais em que se baseou a deliberação do júri.

Porém, na parte inicial da acta remete-se expressamente para o
aviso de abertura em que se indica a legislação a aplicar.

Por isso, é possível saber quais as normas legais em que o júri
se baseou, sendo, consequentemente, de entender que a acta referida,
integrada pelo referido aviso de abertura, contém fundamentação de
direito.

Assim, não ocorre o vício de falta de fundamentação, neste ponto.
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12 — Conclui-se, assim, que a acta referida não está suficientemente
fundamentada, como exige o preceituado no n.o 1 do art. 32.o do
Decreto-Lei n.o 498/88.

Constata-se, porém, que na sequência da interposição de recurso
hierárquico pela recorrente, o júri do concurso explicou as razões
que o levaram a deliberar como deliberou sobre os pontos em que
atrás se concluiu existir falta de fundamentação da acta e essa ex-
plicação foi reproduzida no parecer n.o 11/DSJ/95, para que remete
o acto recorrido.

Refere-se nesse parecer, quanto à questão da falta de fundamen-
tação da valorização atribuída à «Experiência profissional» que, «fácil,
pois, se torna reconstituir o raciocínio do júri se nos recordarmos que
todos os candidatos detêm a categoria de 3o oficial administrativo e
um mínimo de 3 (três) anos de desempenho funcional efectivo em funções
de 3o oficial logo, não há nenhum deles que, por qualquer dos mecanismos
que a lei faculta, seja oriundo de outra categoria ou carreira, donde
o júri atribuir — o que bem se percebe — igual pontuação a todos os
candidatos neste ”item”, não servindo, igualmente, de argumento vir
dizer que então não haverá distinção através do diferente número de
anos de serviço, porquanto tal factor — o da antiguidade — está au-
tonomamente ponderado e classificado como ”tempo de serviço” (doutra
forma classificar-se-ia a experiência, resultante do tempo de serviço, du-
plamente, em 2 (duas) sedes distintas)».

Com esta explicação, percebe-se perfeitamente por que é que foi
atribuída a referida valorização a todas as candidatas.

Certa ou errada, legal ou ilegal esta fundamentação, o certo é
que por ela se fica a saber com clareza por que é que foi atribuída
pelo júri a valorização de 15 a todas as candidatas e não qualquer
outra ou outras, sendo isso bastante para considerar suficiente fun-
damentada a deliberação.

Por isso, a poder aceitar-se esta fundamentação posterior à de-
liberação, deverá considerar-se sanada a falta de fundamentação ori-
ginária da acta referida, neste ponto.

13 — Relativamente à candidata Celeste Marques Correia Pereira
d’Ascensão, também é dada no referido parecer uma explicação para
o número de dias indicado como tempo de serviço na função pública.

Refere-se neste parecer que «o que se verifica é que aos membros
do júri não se ofereciam dúvidas quanto aos anos, meses e dias (dis-
criminadamente) que a candidata detinha na função pública, desde o
seu ingresso nesta (veja-se o dito mapa anexo) o que os membros do
júri não quiseram, foi, pura e simplesmente, pôr a ”data de ingresso
na FP” como puseram para as outras candidatas, para não induzir
os observadores externos em erro, uma vez que a funcionária em causa
não esteve ininterruptamente ao serviço da Administração, donde que
depois o cômputo desde a “data de ingresso na FP” até à actualidade
não bateria certo com o valor de 4958 dias, correctamente calculado».

Também quanto a este ponto, com esta explicação fica-se a saber
a razão por que foi considerado aquele número de dias e por que
não consta a data de ingresso da referida candidata na função pública.

Por isso, também com esta explicação, a deliberação do júri é de
considerar suficientemente fundamentada.

14 — A questão que se coloca, agora, é a de saber se esta fun-
damentação posterior à deliberação referida, a fundamentação su-
cessiva, pode ser admitida com a virtualidade de sanar a deficiência
de que a acta enferma.



(4) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
— de 17-5-88, proferido no recurso n.o 23076, publicado em Apêndice ao Diário da Repú-

blica, de 20-1-94, página 2525;
— de 28-6-88, proferido no recurso n.o 20131, publicado em Apêndice ao Diário da Repú-

blica, de 20-1-94, página 3508, e em Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo,
no 329, página 608;

— de 10-11-91, proferido no recurso n.o 28532, publicado em Apêndice ao Diário da
República, de 31-10-95, página 7166;

— de 30-9-93, do Pleno, proferido no mesmo recurso n.o 28532, publicado em Apêndice
ao Diário da República, de 14-11-95, página 606.

Na doutrina, antes do C.P.A., podem ver-se, no sentido da possibilidade de ratifica-
ção-sanação de actos administrativos afectados por vício de forma por falta de fundamentação:

— FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, 1988, volume III, páginas 414-415;
— SÉRVULO CORREIA, Noções de direito administrativo, página 406.
(5) Essencialmente neste sentido, pode ver-se VIEIRA DE ANDRADE, O dever da

fundamentação expressa de actos administrativos, páginas 302-303;
«A condição fundamental é a de que se trate de uma verdadeira convalidação, isto é, que

se verifique uma eliminação real do vício, sobretudo no que respeita à garantia da ponderação
do autor.

Assim, os fundamentos aduzidos não podem ser novos, no duplo sentido de que não podem
ser posteriores nem estranhos à prática do acto originário. De facto, não há eliminação da
causa de um vício, referida ao momento constitutivo do acto, se os .fundamentos invocados
são dados de direito ou de facto posteriores a esse momento tal como não há mera sanação
do vício de forma se os fundamentos invocados não foram (não podiam ter sido) os que
estiveram na base da decisão.

(6) Neste sentido, o Autor e obra citada, página 305, onde refere que a convalidação
deve poder ter lugar em qualquer momento, desde que não afecte intoleravelmente as garantias
de defesa dos administrados, isto é, a não ser que a anulação por vicio de forma seja o único
meio, ou o meio adequado à protecção de interesses substanciais do particular, designadamente
do seu direito a um controle de fundo do acto.
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A possibilidade de convalidação de actos que enfermem de vício
de forma por falta de fundamentação tem vindo a ser admitida, por
este Supremo Tribunal Administrativo (4), sendo actualmente refor-
çada pela previsão genérica da possibilidade de ratificação de actos
anuláveis, prevista no art. 137.o do C.P.A.

Porém, tal possibilidade só pode ser reconhecida nos casos em
que estiverem satisfeitos os objectivos que se visam com a imposição
legal da fundamentação dos actos administrativos, designadamente
a nível da ponderação do autor do acto e das garantias de impugnação
contenciosa.

Por isso, só se poderá aceitar a fundamentação sucessiva se, por
um lado, os elementos nela invocados não sejam posteriores à prática
do acto e não sejam elementos que não tenham sido considerados
pelo seu autor ao praticá-lo (5) e, por outro lado, se essa funda-
mentação é levada ao conhecimento dos destinatários a tempo de
não prejudicar o seu direito de impugnação contenciosa. (6)

No caso em apreço, é manifesto que não se está perante uma
situação em que falte este segundo requisito, pois a fundamentação
apesar de sucessiva relativamente à acta, acto a que se reporta, é
mesmo contemporânea do acto definitivo que negou provimento ao
recurso hierárquico, que é o acto com que se inicia a possibilidade
de impugnação contenciosa.

Por outro lado, quanto àquele primeiro requisito, não há razões
para crer que a fundamentação que o júri indicou como sendo a
que justificou as suas posições não seja a que verdadeiramente o
motivou, pois na acta não foi indicada qualquer outra e ela é con-
gruente com as posições tomadas.

Assim, conclui-se que devem considerar-se irrelevantes os vícios
de falta de fundamentação.

15 — Resulta do exposto que, dos vícios imputados pela recorrente
ao acto recorrido, apenas o de violação de lei que se refere no ponto
7 deste acórdão, deve considerar-se subsistente.
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Porém, como aí se referiu, não se justifica a anulação do acto
recorrido, por o vício referido não poder conduzir, em execução de
julgado, à prática de acto em que fosse alterada a classificação da
recorrente.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 30.000$ e procu-

radoria de 20.000$.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — An-
tónio Samagaio — Azevedo Moreira.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Integração no Domínio Público Municipal. Transferência para
Domínio Público de Freguesia. Afectação Jurídica ao Do-
mínio Público. Competência das Câmaras Municipais. Al-
teração de Loteamento. Falta de Fundamentação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No regime do Decreto-Lei n.o 289/73, de 6 de Junho,
não se verificava uma integração automática no domínio
público municipal de parcelas de terreno cedidas às câ-
maras municipais, no âmbito de processos de loteamento.

2 — A afectação de uma coisa à utilidade pública é uma
forma de lhe atribuir carácter dominial.

3 — Sendo uma parcela de terreno destinada, nos termos do
alvará de loteamento, a uma «zona verde», necessaria-
mente destinada à utilização pelo público, deve enten-
der-se que ela, independentemente de uma efectiva afec-
tação de facto a esse uso, foi afectada juridicamente ao
domínio público.

4 — Os bens do domínio público podem ser objecto de ope-
rações de «comércio público», como é o caso de mutações
dominiais.

5 — A transferência de bens do domínio público municipal
para a titularidade de freguesias não é matéria estranha
às atribuições das câmaras municipais.

6 — As câmaras municipais têm competência para alienação
de bens imóveis do município, embora em certos casos
o exercício dessa competência possa estar dependente de
autorização da assembleia municipal.

7 — A mera mudança da titularidade do domínio sobre zona
verde inserida em loteamento não envolve alteração deste.

8 — Uma deliberação camarária que não dá a conhecer, di-
rectamente ou através de remissão, as razões por que
se entendeu transferir para uma freguesia a titularidade
de um terreno do domínio público enferma de vício de
forma por falta de fundamentação, se esse acto deve ser
fundamentado por afectar interesses legítimos.
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Recurso n.o 39.114. Recorrente: António Joaquim Bastos Marques
Mendes. Recorrida: Câmara Municipal de Fafe. Relator:
Exmo Cons.o Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — ANTÓNIO JOAQUIM BASTOS MARQUES MENDES in-
terpôs no Tribunal Administrativo de Círculo do Porto recurso con-
tencioso de anulação da deliberação da Câmara Municipal de Fafe
de 17-11-93, em que esta deliberou ceder à Junta de Freguesia de
Arões de S. Romão uma parcela de terreno integrada no loteamento
da «Bouça do Monte da Pena».

O T.A.C. do Porto negou provimento ao recurso.
Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso para este

Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as
seguintes conclusões:

1 — Com a emissão do respectivo alvará de loteamento (n. o 87)
a parcela de terreno cedida ao município de Fafe como ”zona verde”
integra-se automaticamente no domínio público municipal, pelo que a
transferência da mesma para a Junta de Freguesia respectiva viola o
art. 44.o, n.o 1, e 45.o do Código Administrativo, art. 2. o do Decreto-Lei
n.o 100/84, de 29 de Março, e arts. 237.o, n.o 2, e 238.o, n. o 1, da
Constituição da República e art. 88., n.o 1, do referido Decreto-Lei
n.o 100/84.

2 — Enferma de erro de julgamento a douta sentença recorrida que
entende integrar-se a parcela no domínio publico da respectiva freguesia,
já que

3. O Decreto-Lei n.o 289/73 de 6 de Junho (ao tempo da emissão
do aludido alvará em vigor), é claro em preceituar que as cedências
efectuadas no âmbito de uma operação de loteamento o são ao município
e não à freguesia

4. Assim, a deliberação recorrida sobre a referida transferência é nula
por falta de atribuições;

5. Quando assim não se entender, a mesma é anulável por enfermar
do vício de incompetência (art. 51. o do Decreto-Lei n.o 400/84), pelo
que a douta sentença continua a laborar em erro ao partir do pressuposto
(errado) de que essa parcela faz parte do domínio público da freguesia;

6. A aludida transferência consubstancia, aliás, uma alteração ao
loteamento pelo que a deliberação recorrida continua a ser nula (falta
de audição prévia da DROT), com violação do art. 22.o do aludido
Decreto Lei n.o 189/73.

7. Ao não entender assim, é evidente a sem razão da douta sentença
recorrida, já que não é a mesma coisa a ”zona verde” pertencer ao
município ou à freguesia;

8. O município tem meios humanos e financeiros que a freguesia
não tem para a conservação e defesa da parcela como ”zona verde”.

9. Finalmente, a deliberação recorrida enferma de vício de forma
(violação do art. 1.o do Decreto-Lei n.o 256-A/77 de 17 de Junho),
na medida em que não explica as razões ou motivos dessa transferência.

10. Não constitui fundamentação clara, suficiente e congruente o di-
zer-se -por remissão -que essa transferência é legal desde que haja acordo
da freguesia, sem dizer os motivos disso e sem curar sequer de obter
o assentimento prévio desta.

Termina pedindo que seja revogada a decisão recorrida e que seja
declarada a nulidade ou anulada a deliberação recorrida.

Não foram apresentadas contra-alegações.
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O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:

Na sequência da aprovação do loteamento, a parcela de terreno
a que respeita a deliberação contenciosamente impugnada integrou-se
no domínio público municipal. Como salienta o recorrente, tal decorria
já do regime estabelecido pelo DL 289/73, de 6/Junho, designadamente
na referência (art. 19) às áreas mínimas a ceder às câmaras municipais,
para instalação dos equipamentos gerais destinados a servir os lo-
teamentos urbanos. No mesmo sentido, e de forma mais clara e ca-
tegórica, veio a dispor o DL 448/91, de 29/Novembro (red. Lei 25/92,
de 31/Agosto):

Artigo 16o

Cedências

1 — O proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre
o prédio a lotear cedem gratuitamente à câmara municipal parcelas
de terreno para espaços verdes públicos e de utilização colectiva,
infra-estruturas, designadamente arruamentos viários e pedonais, e
equipamentos públicos, a que, de acordo com a operação de lotea-
mento, devam integrar o domínio público.

2 — As parcelas de terreno cedidas à câmara municipal integram-se
automaticamente no domínio público municipal com a emissão do
alvará e não podem ser afectas a fim distinto do previsto no mesmo,
valendo este para se proceder aos respectivos registos e averbamento.

Resulta, assim, infundada a afirmação da sentença recorrida, no sen-
tido de que aquela parcela de terreno faz parte do território da freguesia
de Arões de S. Romão.

Pelo contrário, e como se viu, ela passara a integrar o domínio público
municipal.

A cedência àquela freguesia de tal parcela de terreno, decidida pela
deliberação contenciosamente impugnada, implicou, pois, a respectiva
nulidade (arts. 88/1 e 2, DL 100/84, de 29/Março), contra o que se
concluiu naquela sentença.

Por outro lado, e quanto à alegada deficiência da fundamentação
da deliberação contenciosamente impugnada, afigura-se-nos também não
dever manter-se o entendimento da sentença recorrida.

Com efeito, a nosso ver, essa deliberação não esclarece minimamente,
por si ou pelas proposta e parecer para que remete, sobre os motivos
que a determinaram, ou sequer se acolhe as condicionantes indicadas
naqueles mesmos proposta e parecer. Pelo que sempre se deveria ter
reconhecido, na sentença recorrida, a existência de tal vício de forma
dessa mesma deliberação.

Somos, pois, de parecer que deverá julgar-se pelo provimento do
recurso.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria

de facto:
1- António Joaquim Bastos Marques Mendes é dono e legítimo pos-

suidor do prédio rústico denominado ”Bouça do Monte da Pena” com
a área de 20600 m2, situada no lugar de Bouça, da freguesia de Arões
de S. Romão, concelho e comarca de Fale, inscrito na respectiva matriz
sob o artigo 935o e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Fafe sob o n.o 00202.
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2 — Em 14/XII/79, o recorrente solicitou ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Fafe a licença de loteamento daquele terreno (fls. 25 do
P.A., aqui dado por reproduzido);

3 — Este loteamento pretendido foi deferido em reunido da Câmara
Municipal de Fafe de 19/3/1980 (fls. 30 e 31, do P.A., aqui dado por
reproduzido);

4 — Em 14/4/1980, .António Joaquim Bastos Marques Mendes, re-
quereu a apreciação e a aprovação pela Câmara Municipal de Fafe
do projecto definitivo do loteamento já autorizado e a concessão do
respectivo alvará e solicitando, ainda, que o empreendimento seja dividido
em três fases (fls. 55 do P.A., aqui dado por reproduzido);

5 — Por deliberação da Câmara Municipal de Fafe, de 7/5/80, foi
deferido o requerido no ponto 4 (fls. 59 do P.A., aqui dado por
reproduzido);

6 — Em 11/5/87, o recorrente solicitou ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Fafe licença para executar as infra-estruturas correspon-
dentes à 2.a e 3.a fases do loteamento em causa (fls 113 do P.A. aqui
dado por reproduzido);

7 — Sobre este requerimento foi emitida a informação de fls. 114
do PA, aqui dado por reproduzido, donde se destaca: ”... julgamos não
haver inconveniente no deferimento solicitado, condicionado à apresen-
tação de garantia da execução dos trabalhos e à fixação do prazo de
realização dos mesmos”,

8 — Em 5/8/87, a Câmara Municipal de Fafe deliberou deferir a pre-
tensão do requerente, nas condições da informação do DTM (fls. 114
do P.A.);

9 — No loteamento em causa, ficou consignada, como destinada a
”zona verde” uma parcela de terreno, com a área de 615 m2, com
localização constante da planta de conjunto (fls. 5 do P.A., aqui dado
por reproduzido);

10 — Em 5/2/1990, o recorrente requereu a revalidação do alvará
n.o 87/80, por prazo indeterminado, em virtude de ter-se já verificado
a recepção por parte de Câmara Municipal de Fafe, do referido lo-
teamento (fls. 154 do P.A., aqui dado por reproduzido);

11 — Sobre este requerimento recaiu a informação de fls. 156 e 157
do P.A., aqui dadas por reproduzidas, no sentido de deferimento da
pretensão;

12 — Tal pretensão foi deferida por deliberação da Câmara Municipal
de Fafe de 4/4/1990 (fls. 156 do P.A);

13 — Por deliberação da Câmara Municipal de Fafe, de 17/4/91, a
parcela de terreno do loteamento em causa destinada a ”zona verde”
foi cedida à junta da Freguesia de Arões de S. Romão para ser vendida
(fls. 178 do P.A, aqui dado por reproduzido);

14 — Esta deliberação foi declarada nula por acórdão do STA de
1/7/93, já transitada em julgado (fls. 209 a 216 do P.A., aqui dadas
por reproduzidas};

15 Por deliberação da Câmara Municipal da Fafe de 29/7/93 foi
decidido ouvir o Sr. Consultor Jurídico sobre a legalidade da cedência
da parcela, destinada à zona verde, à junta de Freguesia de Arões de
S. Romão, sem lhe alterar o destino (fls. 219 do P.A.);

16 — O Sr. Consultor Jurídico em 21 /XI/93 emitiu o parecer de fls.
225, do P.A., aqui dado por reproduzido, no sentido da legalidade daquela
transferência, desde que haja acordo da ambas as autarquias e respeito
pelo fim destinando à parcela;

17 — O Sr. Vereador da Câmara Municipal de Fafe, em 2/XI/93 pro-
feriu o seguinte despacho: À Câmara, propondo-se que, face ao parecer,
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ceda o terreno à junta, que não poderá alterar-lhe e destino (fls. 225
de P.A);

18 — Em 17/X1/93, a Câmara Municipal de Fafe deliberou, por una-
nimidade, concordar com o proposto pelo Sr. Vereador (fls. 225 do
P.A.);

3 — A primeira questão colocada pelo recorrente é a de saber se
a deliberação recorrida é nula, por falta de atribuições (conclusões
1.a a 4.a).

O recorrente defende que com a emissão do alvará de loteamento
a parcela de terreno cedida ao município de Fafe como ”zona verde”
integra-se automaticamente no domínio público municipal, pelo que
a transferência da mesma para a Junta de Freguesia respectiva viola
o art. 44.o, n.o 1, e 45.o do Código Administrativo, art. 2.o do De-
creto-Lei n.o 100/84, de 29 de Março, e arts. 237.o, n.o 2, e 238.o,
n.o 1, da Constituição da República e art. 88.o, n.o 1, do referido
Decreto-Lei n.o 100/84.

O pedido de loteamento foi formulado em 1979 e deferido em
1980 (pontos 2 e 3 da matéria de facto fixada), pelo que é aplicável
o regime do Decreto-Lei n.o 289/73, de 6 de Junho, por força do
preceituado na alínea a) do n.o 2 do art. 84.o do Decreto-Lei n.o
400/84, de 31 de Dezembro.

No art. 19.o daquele Decreto-Lei n.o 289/73, prevê-se que a licença
de loteamento seja titulada por alvará de que conste, além do mais,
as condições a que ficam obrigados o requerente, ou aqueles que
tomarem a posição de titular do alvará, e, na parte aplicável, os ad-
quirentes dos lotes.

No n.o 2 do mesmo artigo estabelece-se que o Ministro das Obras
Públicas fixará, em portaria, as áreas mínimas a ceder às câmaras
municipais para instalação dos equipamentos gerais destinados a servir
os loteamentos urbanos, o que veio a ser concretizado pela Portaria
678/73, de 9 de Outubro.

Não se estabelece expressamente no Decreto-Lei n.o 289/73 que
as áreas a ceder às câmaras municipais sejam integradas automa-
ticamente no seu domínio público, como pretende o recorrente.

Na verdade, esse diploma não tem mesmo qualquer referência a
que as áreas cedidas se integrem no domínio público e mesmo o
diploma posterior sobre a matéria, o Decreto-Lei n.o 400/84, não
impõe essa integração no domínio público, admitindo expressamente
a possibilidade de cedências obrigatórias de parcelas a integrar res-
pectivamente no domínio privado municipal, além de outras a integrar
no domínio público [alínea f) do n.o 1 do art. 48.o].

Só com o Decreto-Lei n.o 448/91, de 29 de Novembro, passou a
prever-se que, com a emissão de alvará, se verifica a integração au-
tomática no domínio público municipal, além do mais, das parcelas
de terreno para espaços verdes públicos e de utilização colectiva,
que, de acordo com a operação de loteamento, devam integrar o
domínio público. No entanto, nem mesmo neste diploma se prevê
que todos os terrenos para espaços verdes tenham de integrar o do-
mínio público municipal, pois apenas se prevê a integração automática
para os que sejam públicos e de utilização colectiva.

Isso significa que, sendo aplicável aquele Decreto-Lei n.o 289/73,
não se verificou uma integração automática no domínio público mu-
nicipal da parcela de terreno em causa no presente recurso con-
tencioso.



(1) MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, volume II, 9.a edição,
página 921.

Essencialmente no mesmo sentido, quanto aos tipos de actos que podem produzir a
integração de bens no domínio público, embora não exactamente quanto aos respectivos
conceitos, pode ver-se JOSÉ PEDRO FERNANDES, Dicionário Jurídico da Administração
Pública, volume IV, páginas 183-185, que indica a «qualificação legal», a «classificação» e
a «afectação».

(2) Admitindo a possibilidade de a afectação jurídica ocorrer antes da afectação de facto,
pode ver-se JOSÉ PEDRO FERNANDES, na obra e local citados.
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4 — No entanto, a atribuição por lei não era a única forma de
atribuição do carácter dominial.

«A atribuição do carácter dominial depende de um, ou vários, dos
seguintes requisitos:

a) existência de preceito legal que inclua toda uma classe de coisas
na categoria do domínio público;

b) declaração de que certa e determinada coisa pertence a essa classe;
c) afectação dessa coisa à utilidade pública». (1)
No caso em apreço, pelo que se disse, não se está perante qualquer

das situações indicadas nas duas primeiras alíneas, pelo que a in-
tegração da parcela em causa no domínio público do município de
Fafe apenas será viável por via de afectação da mesma à utilidade
pública.

A matéria de facto fixada não revela a existência de uma efectiva
afectação da referida parcela à utilidade pública.

No entanto, sendo a parcela destinada, nos termos do alvará de
loteamento, a uma «zona verde», necessariamente destinada à uti-
lização pelo público, entende-se que ela, independentemente de uma
efectiva afectação de facto a esse uso, foi afectada juridicamente ao
domínio público. (2)

De qualquer forma, que a referida parcela se terá integrado no
domínio público é ponto sobre o qual não existe controvérsia no
presente processo, pois na sentença recorrida aceita-se que ela faz
parte do domínio público, embora se entenda que ela faz parte do
domínio público da freguesia de Arões S. Romão e não do município
de Fafe, como entende o recorrente.

Porém, a posição assumida na sentença recorrida, não pode ser
aceite, na parte em que inclui a parcela referida no domínio público
da freguesia, na sequência da operação de loteamento, pois o art.
19.o do Decreto-Lei n.o 289/73 refere expressamente a cedência de
áreas às câmaras municipais.

Assim, deverá ter-se por assente que a parcela referida se integrou
no domínio público municipal, através de afectação.

5 — A questão que se coloca, assim, é a de saber se é possível
a um município transferir um bem do seu domínio público para a
titularidade de outra pessoa colectiva pública territorial.

As coisas que integram o domínio público estão fora do âmbito
do comércio jurídico (art. 202.o, n.o 2, do Código Civil), só podendo
ser objecto de relações jurídicas privadas se lhes for retirado o carácter
dominial.

Embora a Constituição preveja que seja definido por lei o regime,
condições de utilização e limites do domínio público municipal (art.
84.o, n.o 2, da C.R.P.), essa lei não foi ainda publicada.

No entanto, tem-se entendido que os bens do domínio público
podem ser objecto de operações de «comércio público», como é o
caso de mutações dominiais, bem como que lhes pode ser retirado

(3) Neste sentido, podem ver-se:
— MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, volume II, 9.a edição,

páginas 953-956;
— JOSÉ PEDRO FERNANDES, Dicionário Jurídico da Administração Pública, volume

IV, páginas 183-186;
— MENEZES CORDEIRO, Direitos Reais, volume I, página 181, nota (190).
(4) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
— de 18-10-94, proferido no recurso n.o 33627, publicado em Apêndice ao Diário da

República, de 18-4-97, página 7038;
— de 21-12-95, proferido no recurso n.o 31794, publicado em Apêndice ao Diário da

República, de 30-4-98, página 10032;
— de 4-5-2000, proferido no recurso n.o 44977.
(5) Na redacção introduzida pela Lei n.o 18/91, de 12 de Junho, vigente à data em

que foi proferida a deliberação impugnada.
(6) O recorrente reporta-se à redacção de 1989, vigente no momento em que apresentou

as alegações.
(7) Na conclusão 5.a das alegações o recorrente refere o Decreto-Lei n,o 400/84, mas

pelo texto das alegações verifica-se que se reporta ao Decreto-Lei n.o 100/84.
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carácter dominial por lei ou por acto administrativo. (3) Designa-
damente, este Supremo Tribunal Administrativo tem entendido ser
possível a desafectação de bens do domínio público autárquico, através
de deliberações dos seus órgãos. (4)

Assim, conclui-se que a transferência de bens do domínio público
municipal para a titularidade de freguesias, não é matéria estranha
às atribuições das câmaras municipais.

Os arts. 44.o, n.o 1, e 45.o do Código Administrativo, os arts. 2.o
e 88.o do Decreto-Lei n.o 100/84, de 29 de Março, e os arts. 237.o,
n.o 2, e 238.o, n.o 1 da C.R.P. nada contêm que possa afastar tal
conclusão.

Com efeito, nos art. 44.o, n.o 1, e 45.o do Código Administrativo
prevêem-se as atribuições das câmaras municipais no domínio da ad-
ministração dos bens próprios ou comuns do concelho. No entanto,
a existência dessas atribuições não impedia que as câmaras municipais
também pudessem alienar bens municipais, como se previa nas alíneas
d) e e) do n.o 1 do art. 51.o do Decreto-Lei n.o 100/84, de 29 de
Março (5), onde não se faz distinção entre bens do domínio público
e bens do domínio privado do município.

Quanto ao art. 2.o do Decreto-Lei n.o 100/84 contém a indicação
das atribuições das autarquias locais que, como é óbvio, não pode
ser obstáculo à existência dos poderes de alienação de imóveis ex-
pressamente previstos naquele art. 51.o

O art. 88.o do Decreto-Lei n.o 100/84 é uma norma que prevê
as deliberações autárquicas nulas. No que concerne à falta de atri-
buições, a sanção de nulidade apenas será aplicada se se demonstrar
que elas não existiam sobre a matéria a que se reporta a deliberação,
o que não é o caso, pelo que se referiu.

No que concerne aos arts. 237.o, n.o 2, e 238.o, n.o 1, da C.R.P. (6)
referem que «as autarquias locais são pessoas colectivas territoriais do-
tadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses
próprios das populações respectivas» e que «no continente as autarquias
locais são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas».
Não se vê onde possa residir a incompatibilidade entre a deliberação
impugnada e qualquer destas normas, uma vez que ela não nega
a existência das autarquias locais, nem a prossecução dos interesses
próprios das populações é incompatível com alienação de bens.

Pelo exposto, não ocorre a nulidade invocada pelo recorrente.
6 — O recorrente imputa à deliberação recorrida, subsidiariamente,

vício de incompetência, por violação do preceituado no art. 51.o do
Decreto-Lei n.o 100/84. (7)
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A incompetência residirá em este art. 51.o não conferir às câmaras
municipais competência para transferir bens para outrem, ainda que
pessoas colectiva de direito público, mas com interesses e populações
não coincidentes (art. 17.o da petição de recurso, em que o recorrente
explicita as razões por que entende existir esta incompetência).

Pelo que atrás se referiu, o referido art. 51.o não afasta, antes
prevê expressamente, competências das câmaras municipais para alie-
nação de bens imóveis do município, embora em certos casos o exer-
cício dessa competência possa estar dependente de autorização da
assembleia municipal. É esse o caso das alíneas d) e e) do n.o 1
desse artigo.

No caso a competência para a alienação é susceptível de enqua-
dramento na referida alínea d) em que se prevê que compete à câmara
municipal «mediante autorização da assembleia municipal, quando for
caso disso, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis».

Relativamente à alienação de bens imóveis, a autorização da as-
sembleia municipal apenas era necessária se estes tivessem valor su-
perior a 25.000 contos [alínea i), do n.o 2 do art. 39.o do Decreto-Lei
n.o 100/84, na redacção introduzida pela Lei n, 18/91, de 12 de Junho].

No caso, não se demonstrou que o terreno referido valesse mais
de 25.000 contos, sendo mesmo facto notório que não atingiria tal
valor, no ano de 1993, uma vez que se tratava de uma parcela de
615 metros quadrados, sem potencialidade para construção, por estar
destinada a zona verde.

Por isso, não ocorre o vício de incompetência que o recorrente
imputa ao acto impugnado.

7 — O recorrente imputa à deliberação impugnada vício de violação
do preceituado no art. 22.o do Decreto-Lei n.o 289/73, por a trans-
ferência da titularidade da zona verde referida implicar uma alteração
do loteamento, sem prévia audição da DROT.

Aquele art. 22.o estabelece o seguinte:
1 — As prescrições constantes do alvará e o projecto das obras de

urbanização poderão ser alterados a requerimento dos interessados ou
por iniciativa da câmara municipal ou da Direcção-Geral dos Serviços
de Urbanização sempre que tal seja necessário à regular execução dos
planos de urbanização aprovados e tenham decorrido pelo menos dois
anos sobre a emissão do alvará.

2 — No caso de a alteração ser a requerimento do titular do alvará
ou por iniciativa da câmara municipal, seguir-se-á o processo previsto
para o pedido inicial do loteamento.

No caso em apreço não se está perante uma alteração de alvará,
pois área destinada a zona verde mantém-se com o mesmo destino,
como está expressamente referido no texto da deliberação.

Assim, a alteração da titularidade do domínio sobre a parcela em
causa, como a de qualquer outra parcela, não envolve a alteração
de alvará.

Designadamente, o parecer da Direcção-Geral do Ordenamento
do Território tem em vista a fiscalização da compatibilidade dos lo-
teamentos com a planificação urbanística, que não é posta em causa
com a alteração da titularidade do domínio sobre qualquer das par-
celas, desde que não haja alteração da finalidade e utilização a que
as mesmas estavam inicialmente afectas.

Por outro lado, se é certo que, como refere o recorrente, os mu-
nicípios têm meios humanos e financeiros superiores aos das fre-
guesias, também é certo que aqueles têm uma área de intervenção
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muito mais vasta, pelo que essa maior disponibilidade de meios não
tem forçosamente como corolário uma melhor conservação de cada
uma das zonas verdes que administram e, no caso concreto, não se
fez prova de que haja prejuízo para a conservação da zona verde
em causa pelo facto de a sua administração passar para a freguesia.

Por isso, trata-se de um ponto que não pode ser relevante, em
termos de planeamento urbanístico.

Assim, no caso, não era necessária tal audição, pelo que a de-
liberação impugnada não enferma de qualquer vício derivado da sua
falta.

8 — O recorrente imputa ainda à deliberação recorrida vício de
forma por falta de fundamentação, imputando-lhe violação do pre-
ceituado no art. 1.o do Decreto-Lei n.o 256-A/77, de 17 de Junho.

À data da deliberação impugnada, em 1993, já não estava em vigor
este art. 1.o, por o seu conteúdo ter sido objecto de regulamentação
pelo C.P.A. que, nos seus arts. 124.o e 125.o estabelece o regime
do dever de fundamentação e seus requisitos.

No caso em apreço, o recorrente, como titular do loteamento, deve
ser reconhecido um interesse legítimo em que a conservação da res-
pectiva zona verde se faça adequadamente, pelos reflexos que ela
pode ter na valorização dos respectivos lotes.

Por isso, a deliberação impugnada, podendo afectar esse interesse,
estava sujeita ao dever de fundamentação, como decorre da alínea
a) do n.o 1 do art. 124.o do C.P.A.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
a fundamentação é suficiente quando permite à 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.

No caso em apreço, a deliberação camarária impugnada foi pro-
ferida manifestando concordância com uma proposta de um seu ve-
reador que assentava num parecer em que se defendia a legalidade
da transmissão da titularidade do domínio sobre a parcela em causa
para a freguesia de Arões S. Romão, desde que houvesse acordo
expresso desta.

Porém, nem neste parecer, nem na proposta, nem na deliberação
impugnada se referem quais as razões por que a Câmara Municipal
deliberou transferira parcela para a titularidade da freguesia referida
em vez de continuar com ela na sua titularidade, nem se indica por
que se deliberou tal transferência sem uma manifestação actualizada
da concordância da freguesia.

Assim, não é possível pela deliberação, propostas e parecer re-
feridos, saber porque é que a Câmara Municipal deliberou no sentido
que deliberou, pelo que tem de concluir-se que o acto impugnado
enferma de vício de forma por insuficiência de fundamentação, que
equivale à sua falta (art. 125.o, n.o 2, do C.P.A.).

Este vício justifica a anulação da deliberação impugnada (art. 135.o
do C.P.A.).

Termos em que acordam em
— negar provimento ao recurso jurisdicional quanto aos vícios de

violação de lei;
— conceder provimento ao recurso jurisdicional quanto ao vício

de forma por falta de fundamentação;
— anular a deliberação impugnada, dando provimento ao recurso

contencioso.
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Sem custas por a autoridade recorrida esta isenta (art. 2o da Tabela
de Custas).

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — An-
tónio Samagaio — Isabel Jovita.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Recurso no 44.319. Recorrente: Vereador do Pelouro de Obras da
Câmara Municipal de Faro; Recorrido: Daniel Mendes Botas; Re-
latora: Ex.ma Cons.a Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Relatório
O VEREADOR DO PELOURO DE OBRAS DA CAMARA MU-

NICIPAL DE FARO, identificado nos autos, recorre da sentença do
Tribunal Administrativo do Círculo Lisboa que, concedendo provi-
mento ao recurso contencioso interposto por DANIEL MENDES BO-
TA, do seu despacho, de 23/1/95, pelo qual lhe foi ordenado que
procedesse às obras de reparação apontadas no auto de vistoria e
referentes ao prédio localizado na Rua Filipe Alistão, n.o 66, em
Faro, declarou nulo o acto recorrido.

Na sua alegação formulou as seguintes conclusões:
I - É o presente interposto da douta sentença de fls. que declarou

nulo, por ininteligibilidade o despacho do Recorrente de 23/1/95.
II - No entanto, salvo o devido respeito, não se afiguram exactos

os fundamentos invocados para decretar a ininteligibilidade, porquan-
to, contrariamente ao que se argumenta na douta sentença recorrida,
no despacho em causa estão determinados quer os prédios, quer os
proprietários, quer as obras a que o mesmo se refere;

III - E ainda que se admitisse que poderiam surgir dúvidas na
interpretação do mesmo despacho, tal não seria suficiente para de-
cretar a sua ininteligibilidade, porquanto «a ininteligibilidade de um
acto resulta, não de ele ser passível de duas ou mais interpretações,
mas de não se saber o que aí se determina;

IV - Termos em que, decidindo em contrário, a aliás douta sentença
recorrida viola os art.os 123.o/2/c) e 133.o/2/c), ambos do CPA, sendo
ainda certo não se verificarem os vícios de usurpação de poderes
e de incompetência absoluta que o ora Recorrido invocou relativa-
mente ao despacho do Recorrente e que o Tribunal a quo entendeu
não apreciar;

Contra-alegou o recorrido pugnando pela manutenção do decidido.
O Ex.mo Magistrado do M.P. emitiu o seguinte parecer:
«Da análise do processo instrutor apenso, verifica-se que a fls. 13

se encontra exarado um despacho, datado de 26-05-95, de concor-
dância com a informação do consultor jurídico da entidade recorrida,
emitida sobre o recurso hierárquico interposto pelo aqui recorrente
do acto contenciosamente recorrido (despacho do vereador de
23-01-95), a qual propõe a revogação de tal acto por falta de fun-
damentação - cfr. fls. 13/v do apenso.
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Desde 26-05-95, pois, que o acto objecto do recurso contencioso
a que respeitam os autos, e declarado nulo pela sentença objecto
do presente jurisdicional, desapareceu da ordem jurídica.

Assim o recurso interposto a fls.2 carece, desde o seu início, de
objecto pelo que a sua interposição é ilegal.

Porque se trata de uma questão de conhecimento oficioso, tal ile-
galidade pode ser conhecida por este Tribunal (artigo 110, al. b),
da LPTA) pelo que deve ser rejeitado o recurso contencioso, nos
termos do artigo 57 § 4.o do RSTA, revogando-se a sentença recorrida
e concedendo-se provimento ao presente recurso jurisdicional».

Ouvido sobre a questão suscitada pelo Exm.o Magistrado do M.oP.o,
o recorrente contencioso veio dizer, fundamentalmente:

Não foi notificado do despacho de 26.5.95 de que só agora teve
conhecimento. Se o acto objecto do recurso contencioso foi revogado
na sequência do recurso hierárquico que interpôs, verifica-se inu-
tilidade da lide. Mas a Câmara Municipal de Faro deve ser condenada
como litigante de má fé por se verificarem todos os requisitos para
tal condenação, já que deduziu oposição cuja falta de fundamento
não devia ignorar, pois que estava a pugnar pela improcedência de
recurso de um acto que a própria Câmara havia revogado por ile-
galidade; omitiu factos relevantes para a decisão da causa, uma vez
que já havia decidido no sentido pugnado pelo ora recorrido, não
se coibindo no entanto de contrariar judicialmente todos os seus ar-
gumentos e mesmo de interpor o presente recurso jurisdicional, de-
fendendo o contrário do que decidira no recurso hierárquico; praticou
omissão grave do dever de cooperação, na medida em que omitiu
um facto que teria impedido a própria apresentação do recurso con-
tencioso e que teria, mais tarde, levado a resolver o litígio definitiva
e imediatamente num sentido mais favorável ao recorrido; fez do
processo um uso manifestamente reprovável, com o fim de conseguir
um objectivo ilegal (manter vigente um acto administrativo que de-
sapareceu da ordem jurídica), impedir a descoberta da verdade (a
revogação do acto), e entorpecer a acção da justiça».

O ora recorrente veio responder:
- O recorrido não foi e não tinha que ser notificado do despacho

de 26.5.95 da autoridade recorrida exarado a fls. 17 do processo ins-
trutor porquanto o dito despacho não revogou o acto administrativo
contenciosamente recorrido, praticado em 23.1.95.

Na informação que prestou sobre o recurso hierárquico, o consultor
jurídico, concordando com a alegação do ora recorrido acerca da
falta de fundamentação do acto, propôs a sua revogação. Mas propôs
também que se procedesse a nova vistoria do prédio deteriorado «pro-
nunciando-se os técnicos sobre as causas» da deterioração. E, perante
tal informação, a autoridade recorrida exarou o despacho de «Con-
cordo com o parecer do consultor jurídico, de 24/3/95, proceda-se
em conformidade com o referido parecer. Deverão os técnicos tentar
ser mais explícitos sobre as deficiências e sua origem». Donde, se
conclui que a autoridade recorrida não revogou o acto. Antes ordenou
que se procedesse a um melhor apuramento das deficiências apre-
sentadas pelo prédio em questão e suas causas, com o objectivo evi-
dente de melhor apurar a responsabilidade das mesmas.

- Ainda que antes não tivesse conhecimento do parecer do consultor
jurídico e do despacho de concordância, circunstância de que se du-
vida, o certo é que deverá considerar-se que a referida notificação
se operou com a notificação da contestação apresentada pelo ora
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recorrente na 1.a instância e a junção aos autos do processo
administrativo.

- Ainda que, por hipótese, fosse aceite a tese do Exm.o Procu-
rador-Geral Adjunto, não há qualquer razão para o ora recorrido
deixar de ser condenado em custas, porquanto se não tomou co-
nhecimento do referido despacho foi porque não quis, pois para tal
bastava-lhe ter procedido à consulta do processo administrativo.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Matéria de facto
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) Em 22/11/94, foi efectuada vistoria ao prédio sito na Rua Filipe

Alistão, n.o 66, em Faro, tendo sido elaborado o auto constante de
fls. 9 dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido.

b) Do verso desse auto consta a seguinte informação, datada de
4/1/95:

«Deverá ser notificado o proprietário do prédio contíguo e o pro-
prietário do prédio em causa para procederem às obras de reparação
e, caso não dêem cumprimento ao mandado, deverá a Câmara M.
ocupar o prédio e executar as obras a expensas dos mesmos» (fls.
9 v. dos autos).

c) Em 23/1/95, a entidade recorrida proferiu o seguinte despacho:
«Deferido nos termos das informações» (fls. 9 v. dos autos).
d) Em 22/2/95, deu entrada na Câmara Municipal de Faro um

requerimento dirigido ao seu Presidente, onde o recorrente afirmava
que havia sido notificado em 9/2/95 do despacho transcrito na alínea
anterior e que vinha interpor recurso hierárquico do mesmo (fls. 13
do processo administrativo apenso ao recurso n.o 501/96).

e) O despacho transcrito na alínea c) foi notificado em 9/2/95 ao
Sr. António Viegas Botas, nos termos constantes do documento de
fls. 8 dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido, onde se afirmava
que ele ficava incumbido de transmitir o seu teor a seu pai, Sr. Daniel
Mendes Bota.

f) Através de ofício subscrito pelo Vereador do Pelouro das Obras
da Câmara Municipal de Faro e datado de 1/3/96, foi solicitada, ao
Presidente da Câmara Municipal de Loulé, a notificação do recorrente
nos termos constantes do documento de fls. 10 do recurso apenso
n.o 756/96, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

g) O recurso contencioso interposto de despacho transcrito na al.
c) deu entrada neste Tribunal em 22/5/96 (fls.2 dos autos).

Com interesse para a decisão do presente recurso, considera-se
ainda provado:

h) Sobre o requerimento referido na antecedente alínea d), o con-
sultor jurídico emitiu, em 24/3/95, a seguinte Informação (fls.13 v.
do apenso ao rec.501/96):

«Considera-se procedente a argumentação do recorrente no sentido
de que a decisão recorrida, ao imputar a responsabilidade ao dono
do prédio contíguo, não está devidamente fundamentada, porquanto
não explicita as razões pelas quais tal responsabilidade é imputada
a ambos os proprietários.

Deverá assim tal decisão ser revogada, atento o disposto no art.o
141.o do C.P.A.

E, se tal for julgado oportuno, poderá ordenar-se nova vistoria
ao prédio e, mantendo-se as deteriorações que foram constatadas
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aquando da 1.a vistoria, deverão os técnicos pronunciar-se sobre as
causas das mesmas, nomeadamente se são devidas a falta de obras
de conservação».

i) Em 26/5/95, a autoridade exarou no rosto do referido reque-
rimento do recorrente o seguinte despacho (fls. 13 do mesmo apenso):

«Concordo com o parecer do consultor jurídico, de 24/3/95, pro-
ceda-se de acordo com o referido parecer. Deverão os técnicos tentar
ser mais explícitos sobre as deficiências e sua origem».

j) Em 7/7/95, e na sequência de nova vistoria, o Eng.o Técnico
Municipal, Ilídio Cavaco, prestou a informação, constante de fls. 20
do mesmo instrutor, cujo conteúdo aqui se dá por inteiramente
reproduzido.

l) Em 18/7/95, o consultor jurídico emitiu o parecer de fls. 21 do
instrutor em causa, que aqui se dá por inteiramente reproduzido.

m) Sobre o parecer referido em 1), a autoridade recorrida exarou
o seguinte despacho:

«Concordo com a informação jurídica. Proceda-se a nova no-
tificação».

3. Fundamentação
Há que começar por conhecer da questão suscitada pelo Exm.o

Magistrado do Ministério Público relativa à falta de objecto do recurso
contencioso.

Como resulta dos autos, o recorrente contencioso, ora recorrido,
impugnou contenciosamente no TAC de Lisboa o despacho, de
23/1/95, do Vereador do Pelouro de Obras da Câmara Municipal
de Faro, Luís Manuel Fernandes Coelho, que lhe teria ordenado
que procedesse às obras de reparação num prédio de que não é pro-
prietário e que é contíguo a um que estava a ser construído e que
seria de sua propriedade.

Na sequência do requerimento do recorrente a que alude a al.
d) da matéria de facto e em que eram apontadas ilegalidades várias
ao referido despacho de 23/1/95, o consultor jurídico prestou, em
24/3/95, informação no sentido de ser revogado esse despacho por
indevidamente fundamentado, tendo proposto ainda que, se tal fosse
julgado oportuno, se ordenasse nova vistoria ao prédio, devendo os
técnicos pronunciar-se sobre as causas das deteriorações, nomeada-
mente se são devidas a falta de obras de conservação, informação
com a qual concordou a autoridade recorrida, ora recorrente, pelo
despacho de 26.5.95, nos seguintes termos:

«Concordo com o parecer do consultor jurídico, de 24/3/95, proceda-se
de acordo com o referido parecer. Deverão os técnicos tentar ser mais
explícitos sobre as deficiências e sua origem».

É este o despacho que o Exm.o Magistrado do M.oP.o diz ter re-
vogado o acto contenciosamente recorrido, conclusão que o ora re-
corrente põe em causa sustentando que o despacho de 23/1/95 não
foi revogado, antes tendo sido ordenado que se procedesse a um
melhor apuramento das responsabilidades das mesmas.

Mas não tem razão.
Na interpretação do acto administrativo, deve atender-se, para além

do seu teor literal, ao seu tipo legal, às circunstâncias que rodearam
a sua prolação, bem como ao pedido sobre que incidiu a pronúncia
da Administração.
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Ora, perante o teor do requerimento do ora recorrido, da infor-
mação do consultor jurídico e do despacho de 26/5/95 da autoria
da autoridade recorrida, dúvidas não pode haver de que este despacho
de 26/5/95, que expressamente concorda com aquela informação, re-
vogou o acto contenciosamente impugnado, fazendo-o desaparecer
da ordem jurídica e ordenou o prosseguimento do processo em ordem
a averiguar melhor as causas das deteriorações apresentadas pelo
prédio em questão e as correspectivas responsabilidades, tudo tal como
o consultor jurídico havia proposto.

E, efectivamente, assim se procedeu, tendo-se concluído pela res-
ponsabilidade do proprietário do prédio deteriorado e não do ora
recorrido (fls. j), l) e m) da matéria de facto).

Só que, mais tarde, como a inquilina do prédio insistisse pela re-
paração do mesmo e a Câmara não pudesse realizar as correspon-
dentes obras, o novo Vereador, David Jorge Mascarenhas Santos,
ordenou a notificação do recorrido de que facultara à inquilina a
possibilidade de as executar a expensas dos proprietários do prédio
em questão e do prédio contíguo, ignorando os anteriores despachos
do seu antecessor.

Mas o que é certo é que o despacho contenciosamente recorrido,
tal como bem sustenta o Exm.o Magistrado do M.oP.o, desapareceu
da ordem jurídica pelo que o recurso contencioso carece de objecto.

A falta de objecto do recurso contencioso já se verificava ante-
riormente à sua interposição (que ocorreu em 22/5/96). Porém, a
interposição de tal recurso não pode ser imputável ao ora recorrido,
já que não foi notificado do despacho de 26/5/95, sendo certo que
improcedem, por completo, as razões aduzidas pelo ora recorrente
quanto à desnecessidade da sua notificação e condenação em custas.

A falta de objecto do recurso contencioso é uma questão prévia
de conhecimento oficioso de que este Supremo Tribunal Adminis-
trativo pode conhecer no âmbito do presente recurso jurisdicio-
nal - art.o 110.o al. b), da LPTA. - conduzindo à rejeição do recurso
por manifesta ilegalidade da sua interposição - art.o 57.o § 4.o da
R.S.T.A.

Pede o ora recorrido condenação do recorrente como litigante de
má fé, nos termos do disposto no art.o 456 do C.P.C.

Não revelam, porém, os autos comportamentos indiciadores de dolo
ou negligência grave, elementos exigidos pelo citado preceito. Na ver-
dade, não se nos afigura que a autoridade recorrida tenha omitido
a existência do despacho de 26.5.95, com os objectivos apontados
pelo recorrente. O despacho em causa, tal como os anteriores e os
que se lhe seguiram, constavam dos instrutores que foram enviados
ao tribunal, pelo que antes se nos afigura tratar-se de divergências
de interpretação acerca do despacho em questão.

4. Decisão.
Pelo exposto, acordam em:
Rejeitar o recurso contencioso, ficando assim prejudicado o co-

nhecimento do presente recurso jurisdicional.
Sem custas.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Abel
Atanásio — Costa Reis.
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Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Art. 54.o da LPTA. Nulidade. Legitimidade para a sua
arguição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O incumprimento do disposto no n.o 1 do art. 54.o da
LPTA, porque se traduz numa irregularidade que pode
influir no exame ou decisão da causa, constitui a omissão
de uma formalidade essencial e, como tal, determina a
nulidade do processado posterior.

2 — Não só a parte prejudicada com a prática daquela ir-
regularidade mas também o Ilustre Magistrado do Mi-
nistério Público, por força do que se dispõe no n.o 1
do art. 27.o da LPTA, têm legitimidade para a arguição
da nulidade em que a mesma se traduz.

Recurso no 44.925. Recorrentes: M.o P.o e Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais; Recorrido: José Agostinho do Nascimento Aguiar;
Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Costa Reis.

I
José Agostinho do Nascimento Aguiar, melhor identificado nos au-

tos, interpôs no Tribunal Central Administrativo, recurso contencioso
de anulação do ”indeferimento tácito imputável ao Sr. SECRETÁRIO
DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS”, formado na sequência
do recurso hierárquico que lhe dirigiu do despacho do Sr. Director
Geral das Contribuições e Impostos, de 28/2/96, que lhe indeferiu
o pedido de atribuição de efeitos retroactivos à decisão que refez
a sua progressão na carreira, com fundamentos em vícios de forma
e de violação de lei.

Respondeu a Autoridade Recorrida contestando que o acto im-
pugnado sofresse dos vícios que lhe eram imputados e defendendo
o não provimento do recurso.

No seu parecer final o Ilustre Magistrado do Ministério Público
defendeu a rejeição do recurso por entender que a Autoridade Re-
corrida não tinha o dever legal de se pronunciar sobre o pedido que
o Recorrente lhe fez e que, sendo assim, se não tinha formado qualquer
acto administrativo que pudesse ser objecto de imediata sindicância.

Por Acórdão daquele Tribunal de 07/1/99 (fls. 81 a 98) a identificada
questão prévia foi julgada improcedente e, conhecendo-se do mérito,
foi concedido provimento ao recurso com fundamento na ilegalidade
do acto revogado, visto se ter entendido que, conformemente às pre-
tensões do Recorrente, deveria ser atribuída eficácia retroactiva ao
acto ora em causa.

Inconformados com o assim decidido recorreram tanto o Ilustre
Magistrado do Ministério Público - este, exclusivamente, reportado
ao indeferimento da referida questão prévia - como Autoridade Re-
corrida pedindo a sua revogação.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público rematou as suas ale-
gações da seguinte forma:

a) O acórdão recorrido padece de nulidade, visto o disposto nos
artigos 54.o, n.o 1, da LPTA e 201.o, n.o 1, do CPC, uma vez que
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não foi ouvido o recorrente sobre a questão prévia suscitada pelo
Ministério Público - em que se pronunciou pela rejeição do recurso,
por falta de objecto, derivada da natureza de acto interno do acto
hierarquicamente recorrido - por se tratar de omissão de formalidade
essencial e relevante para a decisão da causa;

b) Mesmo que improcedesse a nulidade invocada, porque se trata
de recurso contencioso ilegal - de acto inexistente que deveria ter
sido rejeitado por falta de objecto - sempre o acórdão recorrido deveria
ser anulado, por violação dos artigos 268.o, n.o 4, da CRP, 24.o, alínea
b) e 25.o, n.o 1 da LPTA, § 4.o do artigo 57.o do RSTA e 9.o, n.o 1,
alínea a), 109.o e 166.o, do CPA;

A Autoridade Recorrida, por seu turno, concluiu como se segue:
1 - O douto acórdão ora recorrido é, salvo o devido respeito, nulo,

por ter incorrido nos vícios previstos nas alíneas b), c) e d) do artigo
668.o do CPC;

2. - É nulo, por ter cometido excesso de pronúncia, ao ter decidido,
segundo se deduz, uma vez que o douto acórdão ora recorrido como
o dissemos não especificou as normas consideradas como violadas,
com base num vício de violação de lei não invocado pelo recorrente
ou pelo Ministério Público no âmbito do recurso contencioso, sendo
certo que impendia sobre o recorrente, nos termos do art. 36.o, n.o 1,
al. d), da LPTA, o ónus de, indicando os preceitos ou princípios
jurídicos que considerasse como infringidos, delimitar o objecto do
recurso contencioso;

3. - É nulo, porque a fundamentação que sustenta a decisão está
em contradição efectiva com a decisão tomada;

4. Na verdade, na fundamentação do acórdão recorrido e ao que
nos é permitido entender, parece admitir-se que o acto revogado
e a sua ilegalidade são elementos firmados na ordem jurídica e não
constituem questão submetida à apreciação do julgador, como, aliás,
sempre o defendemos, e que a ser válido, a atribuição de eficácia
retroactiva constituirá um poder discricionário do seu autor, para
depois concluir, em oposição com o que atrás tinha afirmado, que
o acto revogado é um acto inválido e que por isso tinha de ser revogado
com eficácia retroactiva;

5 - Ora, decorrido o prazo legal previsto no artigo 141.o do CPA,
sem que o acto inválido seja impugnado, o mesmo consolida-se e
convalida-se na ordem jurídica, não mais podendo a Administração,
ou os Tribunais, invocar a ilegalidade como fundamento da revogação,
daí que o acto de 28/2/96 do DGCI tenha sido proferido com base
em critérios de oportunidade, de conveniência e de reavaliação do
interesse público que à Administração compete prosseguir;

6. - Ou seja, não tendo o acto de 28/2/96 do DGCI sido proferido
no prazo legal previsto no artigo 141.o do CPA, não podia mais a
Administração revogar o acto com fundamento na ilegalidade, sob
pena de o acto ficar viciado de incompetência ”ratione temporis”;

7. - A interpretação efectuada pelo Acórdão posterga completa-
mente um dos princípios enformadores do Estado de Direito: o da
segurança jurídica e o prazo previsto no artigo 141.o do CPA. Que
veio consagrar, por via legislativa, o regime jurídico dos actos ilegais;

8 - Faz também uma indevida interpretação e aplicação do artigo
145.o do CPA: do seu n.o 1 porque estando em causa um acto já
consolidado e convalidado na ordem jurídica, a revogação só podia
ter efeitos para o futuro, do n.o 2 porque não podia mais a Ad-
ministração, decorrido o prazo legal estatuído no artigo 141.o, revogar
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o acto com fundamento em ilegalidade e atribuir-lhe efeitos retroac-
tivos ao acto, estando, agora, o Tribunal a substituir-se à Adminis-
tração quanto ao poder discricionário de atribuição de tais efeitos;

9 - Não se mostra, pois, ter sido violado, pela Administração, o
artigo 145.o, n.o 2 do CPA;

10 - O douto Acórdão ora recorrido retira, ainda à Administração,
a faculdade de utilizar os critérios de justiça, oportunidade e con-
veniência na apreciação do interesse público que, nos termos do artigo
266.o da CRP, lhe compete prosseguir, banindo-se a revogação pro-
priamente dita e impondo-lhe o uso exclusivo da revogação anulatória,
o que viola os artigos 138.o e seguintes do CPA;

11 - Para além de como arguiu o Digníssimo Procurador, o douto
Acórdão considerar como objecto do recurso interposto pela recor-
rente um acto interno, o despacho do Director-Geral de 28/01/96,
ordenando aos serviços da Direcção Geral dos Impostos .que repo-
sicionasse um grupo de funcionários delimitados em função de um
eventual direito que teriam à mudança de classe de acordo com o
regime remuneratório anterior à entrada em vigor do NSR;

12 - Assim, o despacho de 28/02/96 não produziu nenhuns efeitos
imediatos na esfera jurídica de qualquer funcionário, não integrando
por isso o conceito de acto administrativo stricto sensu, tal como se
encontra previsto no artigo 120.o do CPA, nem de acto lesivo, pelo
que é insusceptível de recurso hierárquico e de um eventual recurso
contencioso em caso de indeferimento, nos termos do artigo 268.o,
n.o 4 da CRP e do artigo 25.o da LPTA.

O Agravado contra - alegou, concluindo da seguinte forma:
a) O Acórdão recorrido não incorre em excesso de pronúncia, uma

vez que o motivo determinante da anulação do indeferimento tácito
contenciosamente recorrido foi igualmente invocado pelo recorrente,
a saber, o carácter vinculadamente retroactivo da revogação operada
pelo despacho de 28/02/96;

b) A questão da alegada natureza interna do acto do Sr. DGCI
de 28/01/96, essa sim, não foi invocada no recurso contencioso, pelo
que não se pode atacar o Acórdão com fundamento numa questão
não suscitada, nem apreciada por este;

c) 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 a ora recorrida, que se encontram suficientemente iden-
tificados no parecer onde foi exarado o despacho (cfr. pontos 14,
16, 17, 25 e conclusão I do parecer);

d) Sempre foi esse, aliás, o entendimento da Administração, emi-
tindo a decisão requerida (doc. 3 junto com a petição de recurso)
e assinalando o prazo e autoridade ad quem para o recurso hierárquico;

e) 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” pressupôs, e bem,
que a margem de livre apreciação do despacho do Sr. DGCI de
28/02/96, objecto do recurso hierárquico necessário, se esgotou na
opção quanto a manter ou revogar o acto ilegal, ainda que já con-
solidado na ordem jurídica (cfr. os doutos Acórdãos desse STA de
27/04/95, rec. 35341 e de 05/03/96, rec. 37751);

f) Resulta, pois, esgotado que estava o respectivo poder discri-
cionário, nos termos expostos, ter a Autoridade recorrente ficado
subordinada a estritos critérios de legalidade no plano da definição
do caso concreto:
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g) Termos em que o douto Acórdão ”a quo” por não ter violado
qualquer disposição legal ao caso aplicável deve ser mantido negan-
do-se provimento ao recurso jurisdicional, como é de justiça.

II

A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
A. Pela Técnica Superior da Direcção Geral das Contribuições e

Impostos, subordinado ao ”ASSUNTO: INTEGRAÇÃO NO NSR
DE TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS -POSSE EM 1991” foi, em 14.02.96,
emitido o parecer de fls. 16 a 24 que se reproduz, e no qual, além
do mais, se refere 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 ...

(...)
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 índice
550;

(...)
14) Os números a que se chegou são os seguintes:
290 técnicos estão posicionados no índice 460;..
(...)
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 encontravam

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 mediou ou
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 promovidos por se ter entendido que desta
promoção decorriam efeitos remuneratórios, efeitos estes que se pro-
duziam a 1-10-89;

20) Não perfilhamos, contudo, esta interpretação, pois, em nosso en-
tender, a produção retroactiva dos efeitos remuneratórios a 1-10-89, pre-
vista 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 produzido
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 con-
tencioso interposto por alguns funcionários nesta situação;

24) Estes recorrentes viram, por execução de sentença, resolvida a
sua situação, não tendo a DGCI estendido aos restantes (não recorrentes)
o efeito da sentença;
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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 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 con-
sagrado o seu direito;

27) Pelo que, resolvendo-se favoravelmente a questão dos liquidadores
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 promovidos,
relativamente às diferenças de vencimentos resultantes da consideração
da promoção;

29) O acto administrativo que indeferiu a pretensão destes funcionários
estava ferido de violação de lei, vício que veio a ser confirmado pelo
STA em sede de recurso contencioso interposto por alguns funcionários;

30) Os actos administrativos ilegais podem ser revogados, com fun-
damento na sua ilegalidade . . .

31) Uma vez que este acto não foi atacado, a não ser por alguns
funcionários, ele é insusceptível de revogação para os restantes, tendo-se
consolidado pelo decurso do tempo;

32) Na esteira da doutrina o Prof. Freitas do Amaral, decorrido o
prazo de recurso contencioso sem que do acto ilegal seja interposto re-
curso, a sua ilegalidade fica sanada e o acto torna-se legal (in DA,
vol. III);

33) Entramos, pois, em sede de revogabilidade dos actos válidos, re-
lativamente à qual prevê o artigo 140.o do CPA, serem estes livremente
revogáveis;

34) A competência para revogar é do autor e a revogação apenas
produz efeitos para o futuro, podendo, contudo, o autor do acto atri-
buir-lhe eficácia retroactiva quando seja favorável aos interessados - ar-
tigos 142.o e 145.o do CPA;

35) Esta 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 referidos

no ponto 26.
III - A resolução destas duas situações não implica efeitos retroactivos.
À consideração superior. ”- doc. de fls. 16 a 24 que se reproduz.
B. No parecer a que se alude em a) pelo Subdirector-Geral das

Contribuições e Impostos, foi, em 28.02.96, emitido o seguinte parecer:
”Estou de acordo com o presente parecer.
Como vem referido, deve considerar-se o reposicionamento dos fun-

cionários, não devendo ser atribuído ao acto revogatório efeitos retroac-
tivos, produzindo, pois, efeitos só para o futuro.

À consideração superior”.
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C. No parecer a que se alude em a) e c), pelo Director-Geral
das Contribuições e Impostos, em 28.02.96, foi proferido o seguinte
despacho:

”Concordo, nos termos e condições propostos pelo Sr. Subdirec-
tor-Geral».

D. Do despacho a que se alude em c), interpôs o ora recorrente
recurso hierárquico que dirigiu ao Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, pedindo a sua revogação parcial e, ”em consequência, de-
terminar que o mesmo seja aplicado a todos os seus destinatários
e designadamente ao agora recorrente, com efeitos retroactivos à
data em que o mesmo adquiriu o direito à promoção à classe imediata,
o que ocorreu em 08.11.89”. - (fls. 10 a 14 que se reproduzem).

III

Fixada a matéria factual cumpre conhecer do direito, começando-se
por apreciar o recurso do Ilustre Magistrado do Ministério Público,
pois que a procedência deste, quer porque envolva a nulidade do
processado quer porque nos remete para a apreciação de questão
prévia impeditiva do conhecimento do mérito, determinará a inu-
tilidade do conhecimento do recurso interposto pela Autoridade
Recorrida.

1. Como se apura do antecedente relato o inconformismo daquele
Magistrado com o decidido resulta de duas ordens de razões:

- por um lado, considera que o Acórdão recorrido é nulo por, em
contravenção com o que se dispõe no art. 54.o, n.o 1 da LPTA, ter
sido omitido o dever de audição do Recorrente no tocante à suscitada
questão prévia (conclusão 1.a), isto é, o Acórdão seria nulo por omissão
de pronúncia;

- por outro, o recurso contencioso dirige-se contra um acto ine-
xistente e, porque assim é, deveria ter sido rejeitado por carência
de objecto (conclusão 2.a).

Vejamos, pois, se são procedentes as razões da sua discordância.
1. 1. A lei fulmina com a nulidade a sentença em que o Juiz ”deixe

de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de
questões de que não podia tomar conhecimento.”- al. c) do n.o 1 do
art. 668.o do CPC.

A nulidade da sentença, com fundamento em omissão de pronúncia,
está, assim, relacionada com a falta de cumprimento de um dos deveres
do Juiz, que é o de, antes de decidir, conhecer e resolver todas as
questões que as partes hajam submetido à sua apreciação, exceptuadas
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a ou-
tras - arts. 668.o, n.o 1, al. d), e 660.o, n.o 2, do CPC.

Deste modo, e no tocante a este ponto, as razões avançadas por
aquele Ilustre Magistrado só procederiam - isto é o Acórdão recorrido
só seria nulo em razão do invocado fundamento - se o Tribunal es-
tivesse obrigado a conhecer da falta do cumprimento do dever imposto
no n.o 1 do art. 54.o da LPTA e o não tivesse feito.

E isto porque as causas de nulidade de sentença são unicamente
aquelas que se encontram enumeradas no citado art. 668.o do CPC.

Ora o certo é que não estava obrigado a esse conhecimento e
não o estando a consequência da alegada irregularidade não será
a nulidade do Acórdão.

E não o estava, porquanto, e em primeiro lugar, a isso não o sujeitava
o que se dispõe nos art.s 659.o e 660.o do CPC e, depois, porque
a proceder a arguição do Ilustre Magistrado do Ministério Público
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do que, verdadeiramente, se trata não é de uma nulidade de sentença
mas sim de uma nulidade processual, resultante da omissão de uma
formalidade, omissão essa que determinará a nulidade do processado
posterior se for considerado que a mesma se trata de formalidade
essencial. - n.o 2 do art. 201 do CPC.

Deste modo, a proceder, a consequência da irregularidade invocada
pelo Ilustre Magistrado do Ministério Público não é a nulidade do
Acórdão mas sim a nulidade de todo o processado posterior à sua
prática - o que conduzirá, é certo, mas por via indirecta, ao desa-
parecimento do mundo jurídico do sindicado Acórdão.

1. 2. Será que ocorreu tal nulidade e será que o M.P. tem le-
gitimidade para a sua arguição?

E a resposta a estas perguntas tem, necessariamente, de ser positiva.
Na verdade, é inquestionável que, por força da lei, ”quando o M.P.

ou algum recorrido suscite questão que obste ao conhecimento do objecto
do recurso, é ouvido o Recorrente, ..” e que os actos necessários à
decisão dessas questões podem ter lugar ”após o parecer final do
M.P.” - art. 54.o, n.o 1 e 3, al. c), da LPTA.

Nesta conformidade, tendo o M.P. suscitado questão que impedia
o conhecimento do objecto do recurso - a da sua rejeição por falta
de objecto - cumpria notificar o Recorrente para que este, querendo,
se pudesse pronunciar sobre ela e pudesse defender o seu ponto
de vista .

Daí que se tenha de concluir que aquela formalidade é uma for-
malidade essencial já que o seu incumprimento - impedindo o Re-
corrente de contrariar as razões avançadas pelo M.P. - poderá influir
no exame ou decisão da causa.

Em suma, foi omitido o cumprimento de uma formalidade essencial,
sendo que essa omissão determina a nulidade do processado posterior.
- vd. n.os 1 e 2 do art. 201 do CPC.

Será que o Ilustre Magistrado do Ministério Público tem legiti-
midade para a sua arguição ou, pelo contrário, será que esta só poderá
ser suscitada pela parte a quem a irregularidade prejudicou?

Esta pergunta tem resposta fácil porquanto a mesma resulta directa
e inequivocamente da lei.

Na verdade, o art. 27.o da LPTA atribui ao M.P, no âmbito do
recurso contencioso, um alargado conjunto de direitos, entre estes
se contando o direito de suscitar nulidades - vd. sua al. a).

Nesta conformidade, e tendo-se em conta que o incumprimento
do disposto no n.o 1 do art. 54.o da LPTA é susceptível de influir
no exame ou decisão da causa e que o M.P tem legitimidade para
a arguição dessa irregularidade, importa retirar as legais consequências
desta.

E estas traduzem-se na nulidade do processado posterior a essa
prática para que se dê cumprimento ao que se dispõe no citado art.
54.o

Procedem, pois, as razões invocadas pelo Ilustre Magistrado do
Ministério Público neste ponto do seu recurso, sendo que as con-
sequências da prática da arguida nulidade não são aquelas que ele
defende mas sim as que supra se mencionaram.

Face ao exposto, acordam os Juizes que compõem este Tribunal
em conceder provimento ao recurso interposto pelo Ilustre Magis-
trado do Ministério Público e, em consequência, anular todo o pro-
cessado posterior à junção do parecer deste Recorrente para que
se dê cumprimento à apontada formalidade, ficando prejudicado o
conhecimento do recurso da Autoridade recorrida.
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Custas pelo recorrido, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00
e a procuradoria em 15.000$00.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Alberto Costa Reis (relator) —
António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Execução de decisão anulatória. Princípio do contraditório.
Competência do M.P. para suscitar nulidades.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A execução de um Acórdão anulatório deverá consistir
na prática pela Administração dos actos e operações ma-
teriais necessárias à reconstituição da situação que exis-
tiria caso o acto administrativo anulado não tivesse sido
praticado.

2 — A dispensa do cumprimento do princípio do contraditório,
constante do art. 3.o do CPC, só pode ocorrer nas si-
tuações excepcionais com cobertura legal.

3 — Não ocorrendo essas situações a omissão daquele dever
constitui irregularidade que importa a nulidade de todos
os actos subsequentes a essa omissão.

4 — O M.P. tem competência, por força do que dispõe na
al. a) do art. 27.o da LPTA, para suscitar nulidades.

Recurso no 45.600. Recorrente: João Manuel Melo Ferreira; Recor-
ridos: Presidente da Câmara Municipal de Gondomar e outro; Re-
lator: Ex.mo Cons.o Dr. Costa Reis.

1. João Manuel Melo Ferreira e esposa inconformados com a sen-
tença proferida nestes autos - onde se pretende ver declarada a ine-
xistência da causa legítima de inexecução da sentença do Tribunal
Administrativo de Circulo do Porto de 31/5/95, que anulou os actos
administrativos que autorizaram a construção de edifícios em violação
do que havia sido licenciado no correspondente alvará de loteamento
- que julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide,
no convencimento de que a sentença que se pretendia ver executada
tinha já sido cumprida e de que, portanto, não se justificava o pros-
seguimento da lide - dela vieram recorrer para este Tribunal pedindo
a sua revogação.

Rematando a sua alegação formularam as seguintes conclusões:
1. - O despacho em apreço de 26-2-96 é absolutamente inválido

porque, em resumo:
a) Traduz pura e simples violação dos preceitos contidos nas normas

dos arts. 53.o e 56.o do DL 400/84, de 31/12, e 36.o e 56.o, n.o 1,
al. a) do DL 448/91, de 29/11;

b) É proferido na pressuposição de que a CCRN, dispensando-se
de emitir parecer obrigatório e vinculativo em inequívoca ofensa à
disposição do n.o 1 do art. 29.o do CPA, autorizara o primeiro Re-
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corrido a legalizar, sem mais, as obras em questão na sentença exe-
quenda. E se assim se não entender;

c) Resulta que foi praticado ao abrigo de parecer obrigatório e
vinculativo de todo em todo ininteligível, sendo, consequentemente,
atingido por aquele mesmo vício, por força do comando contido na
regra da al. c) do n.o 2 do art. 133.o do CPA. E se se considera
a existência daquele parecer vinculativo e obrigatório;

d) Emerge o impugnado acto ferido ainda por nulidade, nos termos
da previsão da al. d) do n.o 2 do art. 133.o do CPA, por ferir o
conteúdo essencial de um direito fundamental, pois que ofende fron-
talmente o princípio constitucional da igualdade, imposto desde logo
pela norma do art. 13.o da CRP. Por este modo e consequentemente.

2. - A sentença recorrida fere todos e cada um daqueles apontados
incisos, que acaba desacatando, devendo, assim, ser revogada e subs-
tituída por mais autorizado Acórdão desse Tribunal, onde reconhe-
cendo-se assim ocorre, se declare para todos os legais fins a inexistência
de causa legitima de inexecução da sentença exequenda.

A Recorrida particular, bem como a Autoridade Recorrida, con-
tra-alegaram para defender a manutenção do julgado.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido do provimento do recurso.

Para assim concluir considerou:
- A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem entendido que a

execução da decisão anulatória de um acto administrativo consiste
na reintegração da legalidade violada, pelo que só se pode dizer que
aquela se completou quando se estiver reconstituída a situação que
deveria existir caso aquele acto não tivesse sido praticado.

- No caso sub judicio os actos declarados nulos foram 3 despachos
do Presidente da Câmara que autorizaram alterações a um loteamento
aprovado sem que, previamente à sua prolação, tivessem sido obtidos
os necessários pareceres da autoridade competente.

- A legalização das edificações construídas naquele loteamento con-
substancia a substituição dos actos declarados nulos por um outro.
Só que importa que este outro se apresente como acto válido para
efeitos de se ter por executado o julgado.

- Acontece, porém, que aquele acto vem agora arguido de inválido
e, sendo assim, não se pode, sem mais, dar o julgado por executado.

- Acresce que essa questão não foi conhecida pelo Sr. Juiz a quo
que, de resto, previamente à prolação da decisão recorrida, não ouviu
o agora Recorrente, não lhe dando oportunidade de expor a sua
posição. A sentença recorrida é, assim, uma «decisão surpresa».

- Impõe-se, pois, que o Sr. Juiz a quo se pronuncie, «para efeitos
de decidir da execução do julgado, da validade do acto praticado em
substituição dos actos declarados nulos.»

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

2. MATÉRIA DE FACTO.
Julgam-se provados os seguintes factos:
a) Os ora Recorrentes interpuseram recurso contencioso de anu-

lação dos despachos de 29/8/89, 12/9/81 e de 25/3/93 do Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Gondomar, que autorizaram a construção
de uma área edificativa superior àquela que havia sido licenciada
no respectivo alvará de loteamento.
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b) Recurso esse a que foi dado provimento pela sentença de 3115/95,
que declarou nulos os mencionados despachos, a qual veio a ser con-
firmada por Acórdão deste Tribunal.

c) Não tendo tal sentença sido voluntariamente executada foi re-
querida a declaração de inexistência de causa legítima da sua
inexecução.

d) No decurso destes autos os Requeridos realizaram diligências
que, no seu entendimento, constituíam o cumprimento daquele jul-
gado tendo junto os respectivos documentos comprovativos.

e) Diligências essas que conduziram à aprovação pela Câmara Mu-
nicipal de Gondomar das construções violadoras do alvará de lotea-
mento. - vd. docs. de fls. 25 a 27, 34 e 35, 37, 42, 44 e 45 e 47
e 48.

f) Perante estes, e sem que antes tivesse notificado os ora Re-
correntes da sua junção, o Sr. Juiz a quo proferiu a sentença recorrida
que é do seguinte teor:

«No decurso do pleito a Câmara Municipal de Gondomar procedeu
à regularização(alteração do loteamento) do processo de loteamento em
referência nos autos. - cfr. docs. de fls. 25 a 27, 34 e 35, 37, 42, 44
e 45 e 47 e 48. Com tal regularização deu-se cumprimento à sentença
exequenda, tornando-se inútil o prosseguimento da demanda, Nestes ter-
mos julgo extinta a instância por inutilidade superveniente da lide (cfr.
art. 287.o, e) do CPC)...»

3. O DIREITO
Resulta do antecedente relato que a sentença recorrida foi proferida

sem que, previamente a essa prolação, fosse dada aos Recorrentes
a possibilidade de contrariarem o alegado pela Autoridade Recorrida
e pela Recorrida particular relativo ao cumprimento do julgado e
de tentarem demonstrar porque é que esse cumprimento estava por
fazer.

Ou seja, nas palavras do Ilustre Magistrado do Ministério Público
à sentença recorrida pela forma como apareceu constituiu uma ver-
dadeira «sentença surpresa», pois que colocou os Recorrentes perante
uma decisão proferida ao arrepio do que se estabelece na lei no tocante
ao cumprimento do princípio do contraditório.

Na verdade, a este propósito foi estabelecido que «só nos casos
excepcionais previstos na lei se podem tomar providências contra de-
terminada pessoa sem que esta seja previamente ouvida» - n.o 2 do
art. 3.o do CPC.

Deste modo, o mencionado princípio só podia ser postergado se
ocorresse uma situação excepcional com cobertura legal.

Ora, não ocorrendo nos autos uma situação que possa caber dentro
dos falados casos excepcionais, o incumprimento do disposto no trans-
crito preceito constitui nulidade, visto essa irregularidade poder in-
fluir no exame ou na decisão da causa. - n.o 1 do art. 201 do CPC.

Nulidade essa que determina a nulidade dos termos subsequentes
à omissão do cumprimento daquele princípio. - n.o 2 do citado art.
201.

O M.P. tem competência para suscitar nulidades. - al. a) do art.
27.o da LPTA.

Nesta conformidade, e sendo que a mencionada nulidade foi sus-
citada pelo Ilustre Magistrado do Ministério Público, impõe-se retirar
as consequências da sua prática, as quais, in casu, passam pela anu-
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lação dos termos do processo subsequentes à junção dos docs. em
que as recorridas intentaram demonstrar o cumprimento do julgado.

Neles se incluindo, como é óbvio, a sentença recorrida.
Termos em que acordam os Juizes que compõem este Tribunal

em conceder provimento ao recurso e, em consequência, anular todo
o processado a partir da junção aos autos dos docs. de fls. 47 e
48 a fim de ser dado cumprimento ao mencionado princípio do con-
traditório constante do art. 3.o do CPC.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Alberto Costa Reis (relator) —
António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Empreitada de obras públicas. Tentativa de conciliação prévia.
Âmbito das obrigações do dono da obra. Trabalhos a mais.
Prova da ordem da sua realização.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Se as pretensões formuladas na tentativa de conciliação
prévia (aludida no art. 227o do DL n.o 235/36, de 18/8)
e na petição inicial da acção correspondente são quan-
titativamente iguais, e se os documentos mencionados
e oferecidos em ambos os casos evidenciam a identidade
dos dois pedidos, é irrelevante o «lapsus calami» que,
no requerimento daquela tentativa, reportou o pretendido
a parte das espécies de trabalhos que vieram a fundar
a acção.

II — Para além dos trabalhos a que o empreiteiro se obrigou
«in initio», também são de incluir no âmbito do contrato
de empreitada de obras públicas os trabalhos a mais or-
denados pelo dono da obra e os trabalhos cuja neces-
sidade ou conveniência obtenham, no decurso do con-
trato, o acordo de ambas as partes.

III — O acatamento da ordem de execução de determinados
trabalhos, dada verbalmente ao empreiteiro pela fisca-
lização, torna devido o seu preço pelo dono da obra.

IV — Contudo, e porque o art. 159o, n.o 2, do DL no 235/86,
estabelecia uma formalidade «ad probationem», a emis-
são dessa ordem, sendo controvertida a sua existência,
só podia provar-se por confissão ou documento escrito
(art. 364o, n.o 2. do C. Civil), não sendo admissível a
produção de prova testemunhal a seu respeito (art. 393o,
n.o 1, do C. Civil).

V — Se o tribunal colectivo se fundou em prova testemunhal
para responder afirmativamente ao quesito em que se
perguntava se a fiscalização ordenara ao empreiteiro a
realização de certos trabalhos, tal resposta deve ser havida
como não escrita (art. 646o, no 4, do CPC).
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VI — Assente que o empreiteiro não demonstrou que a rea-
lização dos trabalhos a mais por si invocados lhe foi
ordenada ou, sequer, que tais trabalhos foram tidos pelo
dono da obra como necessários ou convenientes, impro-
dece a acção de condenação no pagamento do preço
dos mesmos trabalhos.

Recurso n.o 46.280. Recorrentes: Direcção-Geral dos Edifícios e Mo-
numentos Nacionais e Mo. Po.; Recorrida: Sociedade de Constru-
ções Aleluia, Lda.; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Estado, representado pelo MoPo, interpôs recurso jurisdicional
da sentença do TAC do Porto que julgou inteiramente procedente
a acção instaurada pela Sociedade de Construções Aleluia, Ld.a, e
emergente de um contrato de empreitada, sentença essa que, por
isso, condenou o Estado a pagar à autora a quantia peticionada de
11.717.481$10, acrescida dos juros de mora contados à taxa legal desde
Outubro de 1992 até efectivo e integral pagamento.

O recorrente terminou a sua alegação de recurso, formulando as
seguintes conclusões:

A - O documento escrito exigido no art. 27o, ns.o 1, 3 e 7, e no
art. 159o, n.o 2, ambos do DL n.o 235/86, de 18/8, é formalidade
«ad substanciam»; mas, ainda que o documento escrito-se devesse
qualificar como formalidade «ad probationem», só a confissão judicial
ou extrajudicial a poderia substituir, contanto que, neste caso, a con-
fissão constasse de documento de igual ou superior valor probató-
rio - cfr. n.o 2 do art. 364o do C. Civil.

B - Condenando o Estado a pagar a quantia peticionada, por tra-
balhos a mais e não previstos no contrato de empreitada ou nos
seus termos adicionais, nem ordenados, por escrito, pelo dono da
obra, a douta sentença recorrida violou o art. 159o, n.o 2, do DL
n.o 235/86, de 18/8, e o art. 364o, ns.o 1 e 2, do C. Civil.

C - Não fazendo o exame crítico das provas que lhe competia
conhecer na sentença, e considerando as respostas do tribunal co-
lectivo sobre factos que só podiam ser provados por documento escrito,
com o argumento de que não houve reclamação das respostas aos
quesitos, o Mm.o Juiz «a quo» violou os artigos 659o, n.o 3, 646o,
n.o 4, e 653o, n.o 4, todos do CPC.

D - Condenando no pagamento de trabalhos que foram excluídos
da tentativa de conciliação extrajudicial por vontade expressa da re-
querente, aqui recorrida, a sentença impugnada violou os artigos 227o,
n.o 1, e 228o, n.o 1, ambos do DL 235/86, de 18/8.

E - Deve, pois, ser revogada a sentença e a acção ser julgada não
provada e improcedente; ou, no mínimo - e sem conceder -, deve
ser julgada parcialmente improcedente a acção, na medida em que
respeita a matéria expressamente excluída da tentativa de conciliação
extrajudicial.

A recorrida contra-alegou, sustentando a exactidão da sentença
e defendendo que as razões em que se funda o recurso deveriam
ter sido invocadas na contestação ou na reclamação contra as respostas
aos quesitos.

Baseando-se no teor da especificação e nas respostas dadas aos
quesitos pelo tribunal colectivo, a sentença « sub judicio» considerou
assentes os seguintes factos:

Em Dezembro de 1988, foi celebrado entre a autora, Sociedade
de Construções Aleluia, Ld.a, e o réu Estado Português, através da
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Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, o acordo de-
nominado de «contrato de empreitada» com o n.o 236/88 EN, tendo
por objecto a obra «Centro de Observação e Acção Social do Porto
- Secção Masculina - 3.a fase», a executar no prazo de 540 dias a
contar da data da consignação, conforme oficio n.o 3225/EN, de
2/12/98, daquela Direcção-Geral, mediante a contrapartida monetária
de 86.262.329$50, sendo 79.872.527$50 relativos aos trabalhos a rea-
lizar e 5.389.802$00 respeitantes ao IVA (alínea A).

Em Dezembro de 1990, foi celebrado entre a autora e o réu o
primeiro «Termo Adicional» ao acordo referido na alínea A) da es-
pecificação, pelo montante de 24.396.740$00, sendo 22.589.574$00 re-
lativo a trabalhos a realizar (trabalhos imprevistos de construção civil,
trabalhos a mais e imprevistos de instalação eléctrica) e revisões de
preços e 1.807.166$00 respeitantes ao IVA, tudo conforme o oficio
n.o 02985/EN, datado de 7/12/90, daquela Direcção-Geral (B).

Em Novembro de 1991, foi celebrado entre a autora e o réu um
segundo «Termo Adicional» ao acordo referido na alínea A) da es-
pecificação, pelo montante de 10.343.712$00, sendo 9.577.511$00 re-
lativos a trabalhos a realizar (trabalhos a mais e imprevistos) e
766.201$00 respeitantes ao IVA, tudo conforme o oficio n.o 02087/EN,
datado de 11/10/91, daquela Direcção-Geral (C).

A consignação dos trabalhos do acordo referido na alínea A) da
especificação foi feita em 9/1/89 (D).

O acordo referido na alínea A) da especificação foi realizado por
«série de preços» (E).

Na sequência do oficio n.o 01064/DO, datado de 14/4/89, que anexou
a fotocópia do ofício n.o 01035/DO, datado de 13/4/89, a autora apre-
sentou, por carta datada de 21/4/89, a relação das dúvidas e imprevistos
que detectou na fase inicial dos trabalhos para apreciação da fis-
calização (F).

No decorrer da execução da obra, a autora fez solicitações de pror-
rogação de prazo devidamente fundamentadas e que foram autori-
zadas, sempre com direito a revisões de preços (G).

Em 4/9/92, a autora remeteu a carta com a referência MD-MJ-182,
a qual tinha anexo o saldo da relação dos trabalhos executados pela
autora que ainda estavam por liquidar e que ascendiam ao montante
de 10.359.097$00 (H):

Em 14/5/93, a autora enviou ao Director de Serviços da Direcção
Regional de Edifícios do Norte, da DGEMN, a carta inserta a fls.
68 a 81 (I).

No dia 24/11/94, a autora requereu ao Presidente do Conselho
Superior de Obras Públicas e Transportes a tentativa de conciliação
extrajudicial, requerimento esse que deu entrada naquele Conselho
em 28/11/94, tentativa essa que se veio a frustrar, tudo conforme
consta do processo n.o 2.2.11.10-T-352 (J).

Em 25/8/94, a autora enviou ao Director-Geral dos Edifícios e Mo-
numentos a carta inserta a fls. 90 a 91 dos autos (L).

Por solicitação do Director de Serviços da Direcção Regional de
Edifícios do Norte, da DGEMN, o gerente da autora, em 19/9/94,
compareceu para assinar a «conta final» da obra, tendo este, no com-
petente auto, feito constar por escrito elaborado pelo seu próprio
punho que mantinha as reclamações apresentadas anteriormente e
referidas na carta aludida na alínea J) da especificação (M).

A fiscalização, posteriormente às datas das medições, processou
apenas o vigésimo quarto auto, no valor de 867.679$40 (N).
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Em 29/10/92, a autora enviou ao Director de Serviços da Direcção
Regional de Edifícios do Norte, da DGEMN, a carta inserta a fls. 99
(O).

Em Novembro de 1993, e a solicitação do Director de Serviços
da Direcção Regional de Edifícios do Norte, da DGEMN, a autora
enviou uma relação discriminativa dos trabalhos reclamados, relação
essa que acompanhava a carta datada de 17/11/93 (P).

A autora foi notificada do oficio n.o 1586, datado de 19/10/92, da-
quela Direcção, o qual consta de fls. 144 (Q).

A autora foi notificada do oficio n.o 818/EN, datado de 27/5/93,
daquela Direcção, o qual consta de fls. 147 e 148 dos autos (R).

A recepção provisória da obra aludida na alínea A) da especificação
ocorreu em 9/2/93 (S).

A autora, tendo presente o prazo da garantia da obra, com termo
em 9/2/94, solicitou que fosse efectuada a recepção definitiva da mes-
ma, a qual teve lugar em 19/9/94 (T).

A autora foi notificada do oficio n.o 1375/EN, datado de 11/9/92,
daquela Direcção, o qual consta de fls. 155 dos autos (U).

Logo no início dos trabalhos, a autora verificou que o estado dos
edifícios onde se iam realizar as obras se encontrava mais degradado
que o previsto no projecto e mapa de medições e orçamento
(quesito 1o).

Tal desconformidade deveu-se ao longo tempo decorrido entre a
fase do projecto e a do início dos trabalhos (2o).

A reformulação total das instalações eléctricas e mecânicas da rede
de incêndios armada, redes de esgotos e de águas, a execução de
um arruamento e alargamento do acesso para posterior fornecimento
de gás a granel, a execução dos equipamentos de uma cozinha e
da central de produção de água quente originaram diversos trabalhos
imprevistos (4o).

Tais trabalhos foram devidos essencialmente ao facto de as paredes
existentes serem de pedra e aos pavimentos térreos com massame
já feito e se encontrarem desnivelados e de estabilidade precária («sic»
- quesito 5o).

E, ainda, à necessidade da abertura de roços para as tubagens
em paredes, pavimentos e tectos (6o).

O que conduziu a que ficaram maltratados e, como tal, tiveram
de ser levantados e reconstruídos (7o).

Em visita à obra, os técnicos responsáveis pelo projecto constataram
a necessidade da realização dos trabalhos e referiram à autora que
iriam esclarecer tal facto à fiscalização (8o).

A fiscalização ordenou todos os trabalhos a mais na obra à medida
que esta ia sendo executada (9o).

Todos os trabalhos executados foram medidos no final de cada
mês pela adjudicatária e enviados por escrito à fiscalização que pos-
teriormente verificou a medição de todos os trabalhos executados
(10o).

Os trabalhos a mais e imprevistos executados foram uma parte
pagos com o 1 o «Termo Adicional» e outra parte com o 2 o «Termo
Adicional» (11o).

E outra parte está ainda por liquidar (12o).
Os trabalhos executados a mais e imprevistos que estão por liquidar

e foram objecto de reclamação estão medidos e verificados pela fis-
calização (13o).
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A parte por liquidar ascende aos montantes de 9.696.418$00, re-
lativo a trabalhos executados, e de 2.021.063$10, referente a revisões
de preços (14o).

Da relação de trabalhos enviada à DRE Norte da DGEMN, a
autora remeteu as medições e valores para efeitos da conta final
da obra (15o).

Essas medições foram verificadas pela fiscalização da obra (16o).
A relação aludida na alínea P) da especificação foi analisada e

verificada pela fiscalização, que deu o seu parecer confirmando os
valores reclamados pela autora (17o).

Os montantes referidos no quesito 14o estão por liquidar desde
Outubro de 1992 (18o).

Passemos ao direito.
A sentença «a quo» condenou o Estado a pagar à autora da acção,

aqui recorrida, a totalidade do que ela aí peticionara e que corres-
pondia ao preço revisto de trabalhos a mais realizados numa em-
preitada de obras públicas por série de preços e aos juros moratórios
incidentes sobre o capital em dívida.

No presente recurso jurisdicional, o recorrente acomete a decisão
da 1.a instância por duas vias: por um lado, defende que só parte
do pedido formulado na acção foi objecto da tentativa de conciliação
aludida no art. 227o do DL n.o 235/86, de 18/8, razão por que a
acção nunca poderia ter procedido inteiramente. Por outro lado, con-
sidera que a prova de que fora ordenada a realização daqueles tra-
balhos a mais só poderia fazer-se por documento, pelo que á sentença
não deveria ter atendido à resposta do tribunal colectivo em que,
com base em prova meramente testemunhal, se considerara haver
existido essa ordem; assim, impor-se-ia julgar a acção improcedente,
por o pagamento de trabalhos a mais só ser devido se tivesse sido
demonstrado nos autos que o dono da obra efectivamente ordenara
a sua realização.

Comecemos pelo problema da falta (parcial) da tentativa de con-
ciliação. Esta diligência, prévia à interposição das acções relativas
à execução do contrato de empreitada de obras públicas (cfr. o art.
227o, n.o 1, do DL n.o 235/86), era obrigatória, constituindo a sua
falta uma excepção dilatória inominada; daí que, na acção que por-
ventura se intentasse sem a precedência da correspondente tentativa,
o réu devesse ser absolvido da instância (cfr., v.g., os acórdãos deste
STA de 10/12/96, rec. n.o 40.452, e de 25/9/97, rec., n.o 40.457; cfr.
ainda o disposto no art. 288o, n.o 1, al. e), do CPC). Nesta sede,
há que enfrentar sucessivamente duas questões - a da oportunidade
da dedução da excepção dilatória e a da sua razão de ser.

Na contra-alegação, a recorrida afirmou que a dita excepção deveria
ter sido invocada na contestação, sugerindo que o aqui recorrente,
ao argui-la apenas na alegação final em 1.a instância, o fez extem-
poraneamente. Mas é óbvio que essa pretensa intempestividade não
se verifica. Se é exacto que «toda a defesa deve ser deduzida na
contestação» (art. 489o, n.o 1, do CPC), é também certo que essa
regra não abrange as excepções cuja dedução a lei expressamente
admita passado esse momento ou as de que se deva conhecer ofi-
ciosamente (n.o 2 do mesmo artigo). Sendo a preterição da tentativa
prévia de conciliação uma excepção dilatória inominada, como dis-
semos já, ela é de conhecimento oficioso - como expressamente se
dispõe no art. 495o do CPC. Consequentemente, e à luz do aludido
art. 489o, n.o 2, do CPC, essa excepção podia ser tempestiva e efi-



7634

cazmente deduzida depois da contestação, como efectivamente
sucedeu.

Assente que a excepção foi oportunamente invocada, avaliemos
agora da sua procedência. Cotejando o requerimento de realização
da tentativa de conciliação com a petição inicial deste processo, cons-
tata-se que, nas duas situações, a ora recorrida intentou obter do
Estado a satisfação da mesma importância pecuniária - pois é completa
a identidade dos valores invocados em ambas as peças. Simplesmente,
consta daquele requerimento que a tentativa de conciliação dizia so-
mente respeito a trabalhos das artes de pedreiro e de trolha, quando,
na petição inicial da acção, se reportou parte da quantia alegadamente
em dívida a trabalhos de outras artes. E é nesta discrepância que
o recorrente detecta um incumprimento parcial da obrigação de, an-
tecedendo o pleito, se promover a diligência a que aludia o referido
art. 227o.

Contudo, é fácil de ver que a excepção não procede. A circunstância
de, em ambos os casos, a aqui recorrida ter solicitado do ora recorrente
a prestação da mesma quantia constitui um imediato indício de que
a presente acção foi precedida de uma tentativa de conciliação que
abarcou toda a extensão do pedido - pois não se acredita que, par-
tindo-se de parcelas díspares, se pudesse chegar a resultados em tudo
idênticos, desde os milhões de escudos até às dezenas de centavos.
Ademais, o requerimento da tentativa prévia de conciliação foi acom-
panhado dos documentos que suportavam a pretensão enunciada cuja
junção aos autos foi efectuada na sequência do despacho de fls. 187
- sendo evidente que a análise desses documentos revelava quais os
trabalhos supostamente em dívida e quais as artes em que eles se
filiavam; e, atentando-se nesses documentos, constata-se que tais tra-
balhos e artes coincidiam com os que, na acção, serviram de suporte
ao pedido. Deste modo, a menção, em termos exclusivos, das artes
de pedreiro e de trolha apresenta-se como um «lapsus calami» ma-
nifesto e facilmente detectável pelo dono da obra, não podendo acre-
ditar-se que este, em algum momento, tenha hesitado quanto ao exacto
alcance do que, com aquela tentativa de conciliação, pretendia a parte
adversa. Pode ainda acrescentar-se que, tanto no requerimento da
tentativa de conciliação como na petição inicial, a ora recorrida re-
portou a importância que estimava em dívida às «medições e cálculos
de revisão» que tinham acompanhado determinada carta - o que,
só por si, revela mais uma vez a completa identidade da pretensão
deduzida em ambos os casos.

Nesta medida, não ocorre qualquer divergência real entre os pedidos
formulados no TAC do Porto e no Conselho Superior de Obras Pú-
blicas e Transportes, motivo por que o tribunal «a quo» andou bem
ao considerar que não se verificava a excepção dilatória invocada
pelo aqui recorrente. Improcede, assim, a 4.a conclusão da alegação
de recurso.

Atentemos agora na censura inclusa nas três primeiras conclusões
da mesma alegação, a qual respeita, como vimos atrás, à atendibi-
lidade, pela decisão «a quo», de uma ordem (de realização de trabalhos
a mais) apenas provada, por testemunhas, quando, na óptica do re-
corrente, a sua demonstração só poderia fazer-se por documento.
Adiante-se que o que está aqui fundamentalmente em causa é a con-
sideração, na sentença, da resposta afirmativa dada pelo tribunal co-
lectivo ao quesito 9o, em que se perguntava se «a fiscalização ordenou
todos os trabalhos a mais na obra à medida que esta ia sendo exe-
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cutada.». Para resolvermos a questão que atrás definimos, convém
que preliminarmente façamos uma breve digressão sobre a natureza
dos trabalhos a mais nos contratos de empreitada de obras públicas
e sobre a exigibilidade do seu pagamento.

É inegável que, em princípio, o empreiteiro só pode exigir do dono
da obra o preço dos trabalhos por si realizados dentro do leque de
trabalhos a que contratualmente se obrigou - fosse no contrato inicial,
fosse num acordo posterior, que àquele acrescesse. Sendo o contrato
uma conjugação de vontades, é natural que os direitos e as obrigações
que dele decorram sejam, em primeira linha, os que foram previstos
e acolhidos «in initio» pela intenção negocial das partes. Contudo,
qualquer contrato de empreitada, seja de direito privado, seja de di-
reito público, apresenta certos traços especiais, aliás justificativos da
.previsão da empreitada como um tipo contratual autónomo. E uma
dessas especialidades consiste na possibilidade de o dono da obra
exigir ao empreiteiro a realização de trabalhos cujas espécie ou quan-
tidade os termos contratuais não previram - dispondo o art. 19o do
DL n.o 234/86, aplicável à empreitada de obras públicas dos autos,
que esses trabalhos seriam executados como «trabalhos a mais».

Assinale-se que o acatamento, pelo empreiteiro, da ordem de rea-
lização de trabalhos não abrangidos nos termos contratuais traduz,
afinal, um novo acordo quanto à necessidade de execução dessas ta-
refas no decurso da empreitada. Decerto que esse acordo, advindo
da determinação imperativa do dono da obra, não tem por origem
a livre vontade do empreiteiro; mas a submissão deste à ordem re-
cebida permite, ainda assim, incluir os respectivos trabalhos excedentes
no leque das tarefas negociais, podendo seguramente dizer-se que
esses trabalhos ficam incluídos no contrato, não «quoad constitutio-
nem», mas «quoad effectum». Pode ainda figurar-se a diferente hi-
pótese de os trabalhos a mais serem da iniciativa do empreiteiro,
mas receberem a ulterior concordância do dono da obra. Neste caso
será ainda mais flagrante a existência de um acordo de vontades entre
os contraentes, ocorrido «in media res», sendo então compreensível
e justo que o empreiteiro possa haver do dono da obra o pagamento
do respectivo preço.

Posto que o caso dos autos se centra numa alegada ordem, dada
ao empreiteiro, de realização de trabalhos a mais, façamos incidir,
por ora, a nossa atenção nessa problemática. O. art. 27o do DL
n.o 234/86 estatuía que o empreiteiro tinha a obrigação de executar
os trabalhos a mais desde que a sua realização lhe fosse ordenada
«por escrito pelo dono da obra» e o fiscal desta lhe fornecesse os
elementos técnicos indispensáveis para o efeito, devendo essa ordem
de execução ser averbada ao contrato, como suplemento dele. Con-
tudo, e em consonância com o que já atrás genericamente dissemos,
importa notar que a circunstância de neste artigo se dizer que o
empreiteiro não se podia subtrair a realizar os trabalhos a mais or-
denados por escrito pelo dono da obra não significava que não pudesse
haver outros trabalhos a mais de que o empreiteiro devesse ser le-
gitimamente ressarcido; assim, a norma previa a situação em que
era obrigatória, para o empreiteiro, a execução dos trabalhos a mais,
não excluindo que outros trabalhos do mesmo género, ainda que des-
providos daquela obrigatoriedade, fossem realizados pelo empreiteiro
por forma a tornar-se justificado o seu pagamento.

Nas empreitadas de obras públicas, a execução dos trabalhos é
fiscalizada por agentes designados pelo dono da obra, constando do
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art. 157o do DL n.o 234/86 um longo elenco exemplificativo das ac-
tividades de que a fiscalização estava incumbida. Ora, das alíneas l)
e o) do mesmo artigo, ressaltava que a fiscalização também detinha
o papel de agente de ligação entre o dono da obra e o empreiteiro,
o que significa que este podia presumir que qualquer ordem recebida
da fiscalização traduzia a vontade do dono da obra nessa matéria.
Deste modo, a ordem, emanada da fiscalização, para que o empreiteiro
executasse certos trabalhos a mais bastava para que o preço desses
trabalhos, se entretanto realizados, fosse devido pelo dono da obra
- em obediência ao princípio genérico de que se repercutem na esfera
do representado os actos jurídicos praticados pelo representante (cfr.
o art. 258o do Código Civil).

Assentemos, portanto, em que o empreiteiro tem o direito de re-
ceber o preço dos trabalhos a mais que realize em cumprimento das
ordens que, para o efeito, recebeu da fiscalização. Mas importa de-
terminar se a emergência desse direito do empreiteiro é compatível
com a emissão verbal da ordem que se lhe refira - já que, segundo
se depreende da primeira conclusão da alegação do presente recurso,
tal compatibilidade é negada pelo recorrente.

Nessa conclusão, o recorrente afirmou que o art. 159o, n.o 2, do
DL n.o 234/86, - ao dispor que as ordens dadas pela fiscalização só
poderiam «provar-se, contra ou a favor do empreiteiro, mediante do-
cumento escrito» integrava a previsão de uma formalidade «ad subs-
tanciam». Se assim fosse, a ordem verbalmente dada seria inválida,
não podendo o empreiteiro invocá-la para um qualquer efeito - de-
signadamente o de exigir o preço dos trabalhos a mais que, em cum-
primento dela, tivesse efectuado. No entanto, a mera circunstância
de aquele preceito legal relacionar a necessidade do documento com
a possibilidade de se provarem os actos da fiscalização logo revela
que a formalidade imposta, atenta a sua transparente causa final,
era «ad probationem»; e, nessa medida, a ordem verbalmente dada
pela fiscalização constituía razão suficiente para que o dono da obra
devesse pagar os trabalhos a mais que, em observância dela, o em-
preiteiro realizasse.

Contudo, a certeza, a que chegámos, de que o empreiteiro tem
o direito a haver o preço dos trabalhos a mais que execute em cum-
primento de uma ordem verbal emanada da fiscalização não suprime
o problema fundamental posto neste recurso o qual consiste no modo
idóneo de se provar a prática dessa mesma ordem verbal. É que,
antes de se poder entrar no conhecimento da questão jurídica con-
sistente na emergência e no alcance do direito originado numa ordem
emitida pela fiscalização, há que resolver a questão de facto da simples
existência dessa mesma ordem; e, se esta existência for controvertida,
como ocorreu na acção dos autos, incumbirá ao empreiteiro prová-la,
nos termos do art. 342o, n.o 1, do Código Civil, fazendo-o de acordo
com as regras que fixam a atendibilidade e o valor dos meios de
prova utilizáveis em tal situação.

Dentre essas regras, a fundamental, no domínio que ora nos ocupa,
era a constante do art. 159o, n.o 2, do DL n.o 234/86, que, como
vimos já, dispunha que as ordens dadas pela fiscalização ao empreiteiro
só poderiam provar-se, contra ou a favor dele, mediante documento
escrito. Também concluímos acima que a exigência desse documento
escrito traduzia a imposição de uma formalidade «ad probationem».
Sendo assim, o facto constante do quesito 9o, cuja importância atrás
apontámos, teria de se provar mediante documento escrito, como
impunha o mencionado art. 159o, n.o 2, ou, quando muito, por con-
fissão expressa, judicial ou extrajudicial, que, neste último caso, cons-
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tasse de documento de igual ou superior valor probatório - como
dispõe o art. 364o, n.o 2, do Código Civil. Aliás, pode também as-
sinalar-se que, do estatuído no n.o 1 do art. 393o do Código Civil,
resultava ainda a proibição de, sobre o referido quesito, recair prova
testemunhal.

Não obstante, o tribunal colectivo admitiu a produção de prova
testemunhal a propósito desse quesito e veio a considerá-lo provado
a despeito de não existir um documento que titulasse o respectivo
facto, que não fora confessado. Convém sublinhar aqui que a cir-
cunstância de o ora recorrente não ter reagido contra essa actuação
do tribunal colectivo no decurso da audiência de discussão ou aquando
das respostas aos quesitos não tinha a virtualidade de validar a resposta
dada ao quesito, pois o art. 646o, n.o 4, do CPC, estatui explicitamente
no sentido de deverem considerar-se não escritas as respostas do tri-
bunal colectivo incidentes «sobre factos que ”só possam ser provados
por documentos» sem que esta solução esteja condicionada a uma
prévia reclamação sobre o assunto. Por outro lado, importa ainda
dizer que não deve impressionar o pormenor de o colectivo se haver
convencido de que o empreiteiro recebera uma ordem verbal para
realizar os trabalhos a mais. É que a exigência legal de que um certo
facto deva ser provado por documento envolve uma desconfiança
do legislador acerca da idoneidade de outros meios de prova para
se demonstrar o facto; portanto, o tribunal colectivo ajuizou com
base em dados probatórios reputados de insuficientes, o que retira
valor e credibilidade à resposta atribuída ao respectivo quesito.

Ora, impendia sobre o M.m Juiz que elaborou a sentença o dever
de, atentando no pormenor de o quesito 9o dever ser provado por
documento e haver sido dado como demonstrado com base em prova
testemunhal, considerar não escrita a respectiva resposta. Não o tendo
feito, apesar da questão lhe ter sido expressamente posta na alegação
final do réu, a sentença mostra-se imediatamente inquinada do cor-
respondente erro de julgamento.

Deste modo, impõe-se-nos corrigir esse erro e considerar como
não escrita a resposta ao quesito 9o. E, a partir daqui, a sorte da
acção inclina-se decididamente para o insucesso, dado que o em-
preiteiro só tem direito a haver do dono da obra o preço dos trabalhos
a mais cuja execução este lhe haja ordenado - ou cujas necessidade
ou conveniência o dono da obra haja indiscutivelmente aceite.

Exploremos agora este último ponto, consignando desde já que
o pormenor de o autor da acção a ter fundado numa alegada ordem
verbal de realização de trabalhos a mais não seria impeditivo de o
tribunal porventura condenar o réu com base numa aceitação ine-
quívoca dos trabalhos entretanto realizados; e não o seria porque,
em qualquer dos casos, continuaríamos a mover-nos dentro da mesma
«causa petendi» - que é, «grosso modo», a da existência e efeitos
de um acordo, ainda que realizado «a posteriori», havido entre as
partes a propósito da execução dos trabalhos cujo preço é agora
exigido.

Sucede que, na matéria de facto considerada assente, nada há donde
seguramente se possa depreender que o dono da obra ou a fiscalização
hajam alguma vez admitido que os trabalhos a mais a que se refere
a acção eram necessários ou, sequer, convenientes. Por um lado, a
circunstância de tais trabalhos terem sido medidos e verificados é
absolutamente irrelevante, já que o art. 179o do DL n.o 234/86 obrigava
à medição de todos os trabalhos executados, independentemente de
eles deverem, ou não, ser pagos ao empreiteiro. Por outro lado, o



7638

facto de a fiscalização ter confirmado «os valores reclamados pela
autora», como consta da resposta ao quesito 17o, não traduz neces-
sariamente, o reconhecimento de que os trabalhos tinham de ser feitos,
podendo tão-só denotar a correspondência dos valores pedidos às
medições efectuadas; ademais, o teor dessa resposta nunca poderia
significar uma efectiva aceitação dos trabalhos a mais reclamados,
pois a fiscalização, ao analisar e verificar «a relação aludida na alínea
P)», limitara-se a emitir uma opinião que tinha como único destinatário
o dono da obra - a quem então exclusivamente incumbia reconhecer,
como necessários ou convenientes, os trabalhos há muito realizados.
Resta dizer que, como aquela possível admissão (de que os trabalhos
a mais em causa eram necessários ou convenientes) por parte do
dono da obra ou da fiscalização, posterior à realização dos mesmos
trabalhos, também não foi claramente alegada na petição inicial, con-
clui-se que nenhuma matéria de facto há a ampliar neste domínio
e que, portanto, é impossível que a acção proceda por esta via.

Eis-nos finalmente perante a certeza de que a ora recorrida não
conseguiu persuadir que a realização dos trabalhos a mais por ela
invocados lhe tinha sido ordenada ou, sequer, que tais trabalhos foram
em algum momento considerados pelo dono da obra como mere-
cedores de integrar a economia do contrato de empreitada. Nesta
medida, ficou por demonstrar um dos factos constitutivos da pretensão
enunciada, donde necessariamente resulta a improcedência do pedido.
Assim, em vez de propor uma acção de cumprimento do contrato,
intentando cobrar um preço cuja inclusão no negócio lhe era difícil
provar, a ora recorrida talvez devesse ter lançado mão de uma acção
distinta, fundada no instituto do enriquecimento sem causa; não o
tendo feito, não é possível conhecer do pedido com base nessa distinta
causa de pedir, por a tal se opor o estatuído no art. 661o do CPC.

Nesta conformidade, e por procedência da 2.a parte das primeira
e terceira conclusões, da segunda conclusão e da 1.a parte da última
conclusão da alegação de recurso, há que conceder-lhe provimento
integral, culminando-se na absolvição do ora recorrente do pedido
que contra si fora enunciado na acção.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao presente re-
curso jurisdicional, em revogar a sentença impugnada e em julgar
totalmente improcedente a acção dos autos, absolvendo o Estado
do pedido aí formulado.

Custas, na 1.a instância e neste STA, pela aqui recorrida.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Madeira dos Santos (relator) —
Abel Atanásio — Simões de Oliveira.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Recorribilidade do acto. Falta de lesividade e ilegitimidade
activa. Exercício de poderes de tutela. Acto interno.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Há que distinguir a questão objectiva de um acto ad-
ministrativo deter aptidão para lesar alguém, da questão
subjectiva de ele poder prejudicar o recorrente, já que
o primeiro problema concerne à recorribilidade do acto
e o segundo respeita à legitimidade activa.

II — A questão da irrecorribilidade do acto impugnado, fun-
dada em carência de potencialidade lesiva, é de apre-
ciação prioritária em relação à excepção de ilegitimidade
activa pois, se um acto não puder prejudicar ninguém,
não poderá prejudicar o recorrente.

III — O despacho do Ministro do Equipamento Social, que
impôs ao Metropolitano de Lisboa, EP, o «accionamento
dos instrumentos legais e contratuais adequados à efec-
tivação da responsabilidade do empreiteiro» ora recor-
rente, corresponde ao exercício de poderes de tutela com
vista a que aquela empresa pública actuasse no âmbito
de um contrato de empreitada de obras públicas que ela
havia celebrado com a recorrente.

IV — Esse acto, ao cingir-se às relações interorgânicas, apre-
senta-se como um acto interno carecido de potencialidade
lesiva, pelo que é contenciosamente irrecorrível.

V — A circunstância de o acto haver pressuposto que o em-
preiteiro fora responsável pela eclosão de determinado
sinistro não permite que se lhe impute uma lesividade
actual, consistente numa ofensa à imagem e ao bom nome
do empreiteiro.

VI — O despacho do Secretário de Estado dos Transportes que,
secundando o referido acto do Ministro do Equipamento
Social, se limitou a instar o Metropolitano de Lisboa,
EP, a cumpri-lo, constituiu um mero passo no sentido
de a pronúncia do Ministro vir a ser satisfeita, pelo que
também não é contenciosamente recorrível.

Recurso no 46.749. Recorrente: Metropaço - Trabalhos de Construção
da Estação Metropolitana do Terreiro do Paço, ACE. Recorridos:
Ministro do Equipamento Social e outros. Relator: Ex.mo Cons.o
Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Metropaço - Trabalhos de Construção da Estação do Metropolitano
do Terreiro do Paço, ACE, interpôs recurso contencioso dos despachos
do Ministro do Equipamento Social, de 16/8/2000, e do Secretário
de Estado dos Transportes, de 17/8/2000, relativos a vários proce-
dimentos a adoptar na sequência de um «incidente» havido «nas obras
para a construção da estação do Terreiro do Paço no Metropolitano
de Lisboa», imputando aos actos os vícios de incompetência absoluta,
de forma, por preterição da audiência prévia, e de violação de lei,
por erro nos pressupostos de facto e de direito e por ofensa de vários
princípios informadores da actividade administrativa.

Na sua resposta, o Ministro do Equipamento Social afirmou que
o seu despacho não tem a natureza de acto administrativo e que
a recorrente carece de legitimidade para o acometer.

O Secretário de Estado dos Transportes disse, por sua vez, que
o despacho que produziu não é inovador em relação ao acto do Mi-
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nistro e que, à semelhança do próprio recorrente, carece de legi-
timidade processual.

O Conselho de Gerência do Metropolitano de Lisboa, EP, indicado
«in initio» como contra-interessado, defendeu a irrecorribilidade dos
actos e acrescentou que a recorrente carece de legitimidade para
o recurso.

Observado o disposto no art. 54o da LPTA, a recorrente veio rea-
firmar a sua legitimidade processual e a recorribilidade dos actos,
devido à natureza lesiva que neles entrevê.

O Ex.o Magistrado do Mo Po junto deste STA emitiu douto parecer
no sentido da rejeição do recurso contencioso, por considerar que
ocorre ilegitimidade activa e que «o despacho de 16/8/00 não constitui
um acto administrativo nos termos previstos no art. 120o do CPA».

Cumpre decidir de imediato as questões prévias suscitadas no pro-
cesso, para o que interessa ter em conta os factos seguintes:

1 - Na III Série do DR de 21/5/99, o Metropolitano de Lisboa,
EP, anunciou a abertura de um concurso para a empreitada de exe-
cução dos toscos da Estação do Terreiro do Paço da linha azul da
rede desse mesmo metropolitano.

2 - A ora recorrente apresentou-se a esse concurso e a obra foi-lhe
adjudicada, tendo ela e o Metropolitano de Lisboa, EP, em 15/3/2000,
celebrado o respectivo contrato de empreitada cuja cópia consta de
fls. 108 a 115 dos autos.

3 - No dia 9/6/2000, ocorreu um acidente no decurso dos trabalhos
para a construção daquela Estação do Terreiro do Paço, tendo o
Ministro do Equipamento Social, em 9/6/2000, ordenado a realização
de um inquérito ao sucedido.

4 - Em 27/7/2000, a Comissão de Inquérito finalizou o seu relatório,
cuja cópia consta de fls. 73 e ss. dos autos.

5 - Em 16/8/2000, o Ministro do Equipamento Social proferiu o
despacho cuja cópia consta de fls. 101 e ss. dos autos, e de que se
extracta o seguinte:

«Nestes termos, concordando com as sugestões formuladas pela
Comissão de Inquérito e em face das conclusões do mesmo inquérito,
determino ao Metropolitano de Lisboa, EP, o seguinte:

1. Accionamento dos instrumentos legais e contratuais adequados
à efectivação da responsabilidade do empreiteiro, nomeadamente a
interpelação do mesmo pelo dono da obra, a fim de que assuma
a responsabilidade por todos os prejuízos, incluindo os. futuros, de-
correntes do incidente, nos termos da lei, do contrato e demais do-
cumentos contratuais, ou outros, designadamente os emitidos no âm-
bito da fiscalização, sem prejuízo do apuramento de outras respon-
sabilidades que ao caso couberem;

2. Sem prejuízo de todas as medidas de natureza técnica já pre-
conizadas e outras que se entenda pertinentes, deverão ser tomadas
todas as medidas de carácter técnico que se mostrem necessárias com
vista a prevenir e assegurar que o prosseguimento dos trabalhos não
acarrete riscos e consequências mais graves do que as que se vêm
já verificando;

3. Em especial, deverão ser garantidas todas as condições de vi-
gilância e segurança adequadas ao local e situação da obra, em moldes
tais que tornem possível detectar em tempo oportuno qualquer indício
de evolução desfavorável e tomar as medidas de emergência apro-
priadas;

4. Deverá reavaliar-se e reformular-se, em conformidade, o projecto
de execução da obra, projectando cuidadosamente todas as futuras
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intervenções destinadas a regularizar a actual situação, tendo sempre
presente o imperativo de garantir a segurança de pessoas e bens;

5. Deverão ser seguidos, nomeadamente nas obras com maior re-
levância económica ou social ou nas mais complexas tecnicamente,
procedimentos de validação técnica dos documentos (estudo prévio
ou, eventualmente, projecto base) correspondentes à fase de planea-
mento e concepção, bem como do projecto de execução.

Determino que o presente despacho seja enviado ao Senhor Se-
cretário de Estado dos Transportes, para ulterior e urgente enca-
minhamento que possibilite a sua, também urgente, execução.»

6 - Em 17/8/2000, o Secretário de Estado dos Transportes emitiu
o seguinte despacho:

«No despacho do Sr. Ministro do Equipamento Social, de 16 de
Agosto de 2000, relativo ao relatório final da Comissão de Inquérito
do acidente nas obras para a construção da estação do Terreiro do
Paço do Metropolitano de Lisboa, foi incumbida a Secretaria de Es-
tado dos Transportes de dar urgente encaminhamento no sentido
de possibilitar a sua execução também urgente.

Assim, em cumprimento do referido despacho, deverá o Metro-
politano de Lisboa:

Executar de imediato as acções referidas nos pontos 1 a 5.
Enviar ao meu Gabinete um ponto de situação regular, com pe-

riodicidade mensal, sobre a execução de cada uma das acções referidas
na alínea anterior, sem prejuízo de outras informações intercalares,
sempre que se justifiquem.»

7 - A recorrente tomou conhecimento do relatório da Comissão
de Inquérito e dos despachos de 16/8/2000 e de 17/8/2000 através
da comunicação, datada de 22/8/2000, cuja cópia consta de fls. 71
dos autos.

Passemos ao direito.
São três as excepções invocadas no processo - a irrecorribilidade

dos actos impugnados, a ilegitimidade activa e a ilegitimidade passiva
do Secretário de Estado. Como sumariamente dissemos, a irrecor-
ribilidade invocada adviria de os actos acometidos no recurso nada
haverem decidido em termos concretos, carecendo da nocividade que
justificaria o seu acometimento e a sua consequente eliminação da
ordem jurídica. Por outro lado, a falta dessa potencialidade lesiva
afastaria qualquer vantagem que a recorrente pudesse obter com a
supressão dos actos, pelo que ela não disporia do interesse qualificado
em que deve assentar a sua legitimidade processual.

Postas as coisas nestes termos, logo se vê que as denúncias res-
peitantes à irrecorribilidade do acto e à ilegitimidade activa traduzem
dois diferentes efeitos supostamente produzidos pela mesma causa
a inaptidão dos actos para afectarem interesses. No entanto, a le-
gitimidade activa e a recorribilidade do acto impugnado são dimensões
diversas, e que não devem ser sobrepostas, da irrepreensibilidade for-
mal do recurso contencioso, pelo que as questões que se lhes liguem
hão-de ser tratadas com independência, desde a sua origem até ao
seu desfecho. Assim, os problemas referentes à legitimidade e à le-
galidade do recurso apreciam-se segundo linhas de raciocínio distintas,
pois essas questões resolvem-se a partir de pressupostos diferentes,
apenas se assemelhando num resultado último a rejeição do recurso,
para que ambas convergem.

Ante um qualquer acto, pode suscitar-se a questão objectiva de
ele ter a aptidão para lesar alguém, assim como se pode pôr a questão,
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de índole subjectiva, de ele poder prejudicar o recorrente. Só este
derradeiro problema se repercute na legitimidade processual, já que
a querela acerca da potencialidade lesiva de uma pronúncia da Ad-
ministração respeita propriamente à recorrribilidade do acto, à luz
da garantia do recurso contencioso estabelecida no art. 268o, n.o 4,
da Constituição. É claro que, se um acto, pela sua natureza (que
é sempre um princípio produtor de efeitos) não puder prejudicar
ninguém, também não poderá prejudicar o recorrente. Mas essa im-
potência geral do acto para lesar não deve ser encarada e resolvida
no plano da legitimidade processual activa, sem o que se subverteria
a ordem lógica que obriga a que se dê primazia ao tratamento das
certezas genéricas pois, e de acordo com os princípios «dictum de
omni» e «dictum de nullo», é destas certezas que se deduzem as
particulares, e não o inverso.

Fica, deste modo, estabelecido que o problema posto nos autos,
que foi promiscuamente tratado em sede de legitimidade activa e
de legalidade do recurso, deve ser solucionado de acordo com as
regras e os princípios reguladores da recorribilidade dos actos ad-
ministrativos, só se passando para a análise da legitimidade dos in-
tervenientes no processo se for de concluir que o recurso não enferma
da ilegalidade que lhe foi atribuída.

No seu essencial, o despacho do Secretário de Estado dos Trans-
portes limitou-se a secundar o despacho que o Ministro do Equi-
pamento Social anteriormente proferira, visando compelir o Metro-
politano de Lisboa, EP, ao seu «cumprimento». Sendo assim, é patente
que o despacho desse Secretário de Estado carece de um qualquer
conteúdo inovador relevante em relação à anterior pronúncia daquele
Ministro, apresentando-se como mais um passo no sentido de esta
vir a ser satisfeita. Sendo assim, se alguma lesividade houver na ac-
tuação dos dois membros do Governo, ora sob recurso, ela não poderá
vislumbrar-se na conduta do Secretário de Estado, mas apenas na
decisão tomada pelo ministro do Equipamento Social. Consequen-
temente, e na parte em que acomete o despacho de 17/8/2000, o
presente recurso contencioso é manifestamente ilegal.

Passemos ao despacho de 16/8/2000. É óbvio, e resulta dos termos
da petição, que este só vem atacado no segmento em que determinou
o «accionamento dos instrumentos legais e contratuais adequados
à efectivação da responsabilidade do empreiteiro», sem prejuízo de
essa determinação culminar considerações várias, tecidas pelo autor
do despacho, acerca de erros que a aqui recorrente teria cometido
durante a execução da empreitada. Através da parte do acto que
é objecto do presente recurso contencioso, o Ministro recorrido, pre-
tendendo exercer os poderes de tutela de que cria ser titular, instou
o Metropolitano de Lisboa, EP, a agir no âmbito do contrato que
este celebrara com a ora recorrente. Assim, é patente que o despacho
de 16/8/2000 se cingiu às relações interorgânicas da Administração,
apresentando-se como um acto interno e um acto que só aciden-
talmente foi externado, vindo então ao conhecimento da recorrente,
apesar desta não ser destinatária daquela pronúncia.

Ora, os actos internos não são atacáveis em juízo, porque a sua
incapacidade para produzirem efeitos exteriores retira-lhes, «ipso fac-
to», a potencialidade lesiva em que, como vimos já, se funda a razão
de ser dos recursos contenciosos.

Ademais, por uma outra via poderíamos chegar à conclusão de
que o despacho em causa não tem aptidão para prejudicar - desig-
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nadamente a recorrente. Se esquecermos a natureza interna do acto,
que se relaciona primordialmente com a sua localização formal no
procedimento, e se atentarmos antes no seu conteúdo, logo vemos
que a determinação para que se accionem certos instrumentos é um
«prius» em relação ao accionar deles e às consequências que daí
derivem. Dado que ao dono da obra incumbe, «intra contractum»,
definir a situação em apreço, conclui-se que só nesse ulterior momento
poderá haver algo que efectivamente afronte os direitos ou interesses
da recorrente, não podendo esta dizer-se desde já afectada por uma
conduta que, no despacho em questão, permanece «in potentia».

É certo que a recorrente também asseverou que a pronúncia do
Sr. Ministro a afecta já «in actu», pelos prejuízos que imediatamente
ela causa à sua imagem e bom nome. Mas é manifesto que esta
posição, reveladora de um excesso de susceptibilidade, não convence
minimamente.

Antes do mais, é falacioso e abusivo identificar-se a censura dirigida
a uma conduta com um juízo assertórico acerca da inaptidão do res-
pectivo agente; e é o sobretudo no plano das relações contratuais,
em que não pode hesitar-se quanto à possibilidade de alguma das
partes criticar a outra a propósito do modo como esta vinha cumprindo
o acordado sem que de tais críticas se deva inferir seja o que for
quanto às gerais capacidade e idoneidade da parte assim visada. Por-
tanto, não é exacto que os contraentes, para não melindrar a outra
parte, tenham de sofrer silenciosamente os desvios à «lex contractus»
que a ela sejam imputáveis.

Admitamos, contudo, que a mera existência de uma censura dirigida
ao modo de actuação envolvia, «per se», um juízo desfavorável a
respeito do respectivo agente. Se assim fosse, o procedimento ade-
quado à defesa do bom nome do contraente afectado só poderia
ser a demonstração, a fazer no âmbito do próprio contrato ou numa
instância apta a apreciar a bondade da sua execução, de que a apre-
ciação feita fora injusta e não merecia subsistir. Consequentemente,
também por esta via se alcança que é inadmissível pretender-se que
a reposição do «bom nome» se faça pelo silenciar censório da crítica,
em vez de positivamente advir da demonstração da sua falta de
fundamento.

O despacho ministerial «sub censura» manifestou a opinião do seu
autor acerca da responsabilidade que a ora recorrente teria na eclosão
de um sinistro; nessa medida, indicou ao Metropolitano de Lisboa,
EP, a actuação que ele haveria de assumir no âmbito do contrato
de empreitada celebrado com a aqui recorrente. Ora, a natureza in-
terna do acto e os efeitos a que tendia denotam que de modo algum
estava em causa um qualquer propósito de desmerecer da reputação
da recorrente e que o bom nome desta não foi objectivamente afectado
pelo acto. Por último, dir-se-á que a dimensão injuriosa ou difamatória
que a recorrente porventura insistisse em vislumbrar no acto deveria
ser tratada pela via do Direito Criminal, que é o domínio adequado
à discussão desses assuntos.

Assente que o sobredito despacho não é lesivo em resultado de
uma suposta ofensa do prestígio da recorrente, resta ver se podemos
reportar a sua lesividade à afecção que teria causado nos «seus direitos
de defesa contratual e legalmente estabelecidos».

O recorrente absteve-se de explicar como teria o acto prejudicado
esses seus direitos. E, realmente, não se vê como surgiria esse per-
nicioso resultado, pois, como acima já dissemos, o acto não impede
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que, no domínio do contrato de empreitada ou nos tribunais, o re-
corrente persuada o outro contraente de que actuou de modo ir-
repreensível. Sendo assim, o despacho « sub judicio» não postergou
os direitos de defesa do recorrente, sendo vã a tentativa de, por esta
última via, atribuir ao acto uma nocividade de que ele manifestamente
carece.

Ante o exposto, conclui-se que os despachos impugnados nestes
autos não são contenciosamente recorríveis, apresentando-se o recurso
como manifestamente ilegal, o que conduz à sua imediata rejeição
(art. 57o, § 4o, do RSTA).

Nestes termos, acordam em rejeitar o presente recurso contencioso.
Custas pela recorrente:
Taxa de justiça: 60.000$00.
Procuradoria: 30.000$00.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Madeira dos Santos (relator) —
Isabel Jovita — Simões de Oliveira .

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Aclaração de acórdão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Uma decisão é obscura se não for inteligível o pensamento
em que se sustenta, e é ambígua se, em algum passo
essencial, se mostrar indeterminada, comportando uma
pluralidade de sentidos.

II — Se for claro que, a propósito de um vício invocado, o
acórdão conheceu dele em toda a sua latitude, e não
apenas segundo uma limitada perspectiva, tal aresto não
enfermará de um vício, no pensamento ou na expressão,
que justificaria a sua aclaração quanto ao âmbito do
decidido acerca do mesmo vício.

Recurso no 46.774. Recorrente: DAFSE; Recorrida: PAR-
TEX — Companhia Portuguesa de Serviços, SA; Relator: Ex.mo
Cons.o Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, SA, veio requerer a
aclaração do acórdão de fls. 546 a 555 dos autos, que em parte con-
cedeu provimento ao recurso jurisdicional interposto pela Directo-
ra-Geral do DFSE da sentença do TAC de Lisboa que, por sua vez,
declarara nulos os actos de certificação de certos financiamentos e
de imposição da devolução de determinado montante. Assim, o acór-
dão revogou a sentença na parte em que aí se considerara nulo aquele
acto de certificação, ordenando a baixa dos autos ao TAC «a fim
de se conhecer dos demais vícios apontados ao mencionado acto,
se nenhuma razão de ordem formal obstar a esse conhecimento».
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A requerente considera ser impreciso o alcance da decisão acolhida
no referido acórdão, pelo que pretende que ele seja objecto do «se-
guinte esclarecimento»:

«Quando no acórdão se ordena a baixa do processo para conhe-
cimento dos demais vícios do acto de certificação, essa decisão pres-
supõe que o juiz «a quo» poderá ai ainda conhecer do vício de in-
competência absoluta, embora com fundamento diferente daquele
que constituiu a «ratio decidendi» da sentença recorrida? Ou pres-
supõe, ao invés, que o juiz «a quo» já não poderá conhecer de todo
do vício de incompetência absoluta, devendo assim considerar-se que
o acórdão dá por adquirido que o vício de incompetência absoluta
não se verifica, mesmo à luz de outros fundamentos que não foram
considerados «in casu»?»

A autoridade administrativa não se pronunciou sobre a arguição.
O Ex.o Magistrado do MoPo emitiu douto parecer no sentido do

indeferimento da pretensão, por não haver no acórdão qualquer am-
biguidade ou obscuridade a esclarecer.

Cumpre decidir.
O art. 669o, n.o 1, al. a), do CPC, aplicável às decisões proferidas

em 2.a instância por força do estatuído no art. 716o, n.o 1, do mesmo
diploma, estabelece que qualquer das partes pode requerer no tribunal
que proferiu a decisão o esclarecimento de alguma obscuridade ou
ambiguidade que ela contenha. A decisão é obscura se não for in-
teligível o pensamento em que se sustenta, e é ambígua se, em algum
passo essencial, se mostrar indeterminada, comportando uma plu-
ralidade de sentidos (cfr., v.g., o acórdão deste STA de 28/10/99,
rec. n.o 42.335).

Na óptica da requerente, o acórdão reclamado mostrar-se-ia im-
preciso, já que não permitiria perceber se a sua decisão acerca da
competência do Director-Geral do DAFSE para praticar os actos
de certificação do género do dos autos fora tomada universalmente
ou se ela apenas valeria em face dos fundamentos que o acórdão
adrede considerou; assim, na primeira hipótese, a questão relacionada
com o vício de incompetência absoluta estaria completamente julgada,
enquanto que, na segunda, continuaria a ser possível decidir-se, agora
com fundamento em razões diversas das tratadas no acórdão, que
o acto de certificação era nulo por incompetência do seu autor.

Portanto, a presente reclamação parte do pressuposto de que não
é certo que o aresto reclamado tenha esgotado a indagação que,
a propósito da nulidade resultante de incompetência absoluta, era
possível realizar; e, em abono dessa posição, a requerente aludiu a
vários acórdãos deste STA que teriam encarado o problema dessa
competência a uma outra luz - a de que tais actos de certificação
constituem «a resolução final do procedimento relativo ao pagamento
do saldo, sendo que a competência para a decisão final está cometida
em exclusivo à Comissão».

Relendo o acórdão «sub censura», constata-se que aí se disse o
seguinte, a propósito da competência para emitir a decisão de
certificação:

«...na medida em que o art. 5o, n.o 4, do Reg. (CEE) n.o 2950/83,
dispunha que o Estado membro certificaria a exactidão factual e con-
tabilística das indicações contidas nos pedidos de pagamento de saldo,
não é possível afirmar-se que o Director-Geral do DAFSE, ao pro-
ceder à aludida certificação, agiu em domínio que incumbia à Co-
missão das Comunidades Europeias. Exactamente ao invés, o autor
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do acto de certificação acometido no recurso contencioso actuou den-
tro dos limites que a legislação aplicável (...) lhe demarcara e, assim
sendo, fê-lo em conformidade com os poderes que lhe competiam
e com as finalidades a que tais poderes se ordenavam.»

E, mais adiante, acrescentou-se: «... se essa competência existe como
a legislação aplicável inequivocamente assevera, ainda que à Comissão
Europeia caiba dizer a última palavra sobre o assunto - carece de
base persistir-se na afirmação de que o órgão dela incumbido carece,
ao exercê-la, de atribuições para o efeito.»

Estes extractos do acórdão revelam que o problema da invocada
incompetência do autor do acto, por pretensa falta de atribuições
do DAFSE, foi encarado e resolvido em toda a sua latitude, sendo
errónea a declarada convicção da aqui requerente, segundo a qual
outros acórdãos do STA, por si citados, teriam conhecido de vícios
similares segundo dimensões que o aresto reclamado ignorara. A fazer
fé na notícia que a reclamante nos traz desses acórdãos, parece que
eles terão, ou ignorado a autonomia ontológica do acto de certificação,
ou decidido o vício de incompetência assacado ao acto de certificação
em sentido realmente oposto ao adoptado no acórdão ora em causa;
mas, em qualquer dessas situações, a inteligibilidade e a certeza do
que, a propósito, neste último aresto se decidiu não pode sofrer quais-
quer dúvidas.

Nesta conformidade, conclui-se que o acórdão em questão não
é obscuro nem ambíguo, ao menos no ponto que ora se encontra
em causa. E, assim sendo, não há que prestar à ora requerente o
esclarecimento que ela solicita, na medida em que o dever de es-
clarecer pressuporia a existência de um vício, no pensamento ou na
expressão do aresto, que não se discerne; e, não se entrevendo um
tal vício, se as dúvidas da requerente persistirem, «sibi imputet».

Nestes termos, acordam em indeferir o presente pedido de
aclaração.

Custas pela reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Madeira dos Santos (relator) —
Isabel Jovita — Simões de Oliveira.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Liquidador tributário. Juros de mora. Dever legal de decidir

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não tendo havido qualquer decisão sobre a matéria de
juros devidos pela mora no pagamento dos abonos pagos
à recorrida, como ”falsa tarefeira”, o acto que processou
tais abonos não se firmou na ordem jurídica como caso
decidido.

II — O Estado não beneficia de qualquer isenção de juros
de mora quanto a dívidas a funcionários seus, por atraso
no pagamento de vencimentos, diuturnidades ou outros
abonos.
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III — A invocação de eventual prescrição de obrigação de juros
de mora pedidos à Administração, para ter relevância
em termos de legalidade do acto, deve ser feita no próprio
acto que decide tal pedido.

Recurso n.o 47207, em que é recorrente o Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais e recorrida Celeste Tavares Dâmaso Graça. Re-
lator, o Ex.mo Juiz Conselheiro Abel Atanásio.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

I - Relatório
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, inconformado com

o acórdão do Tribunal Central Administrativo datado de 26 de Ou-
tubro de 2000, que concedeu provimento ao recurso contencioso in-
terposto por CELESTE TAVARES DÂMASO GRAÇA, do indeferi-
mento tácito que esta lhe imputou, na sequência do recurso hierár-
quico para ele interposto do indeferimento, pelo Director-Geral dos
Impostos, do pedido de pagamento de juros de mora respeitantes
aos quantitativos que lhe foram abonados relativamente ao período
de tempo que permaneceu ao serviço da DGCI na situação de ”falsa
tarefeira”, veio recorrer para este Tribunal.

Para tanto, o Recorrente alegou, formulando as seguintes con-
clusões:

1.a - A Administração pagou à ora recorrida, em 7 de Abril de
1995, as importâncias correspondentes a férias e subsídio de férias
e de Natal;

2.a - Praticou esse acto, no uso de poder discricionário, e não na
decorrência de qualquer imperativo legal que a tal a obrigasse;

3.a - 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-
cebimento daqueles quantitativos com a dos que, oportunamente, o
fizeram e, por isso, viram jurisdicionalmente reconhecido o seu direito;

4.a - Assim sendo, não havendo ”prestação legalmente devida” não
se pode considerar a existência de juros por atraso no seu pagamento;

5.a - O acórdão recorrido está, pois, em desconformidade com a
lei civil (artigos 805o e 806 o do Código Civil).

6.a - Além disso, nos termos e por força do disposto no n.o 1
do artigo 2.o do DL no 49168, de 5-8-69, e contrariamente à inter-
pretação que do preceito se faz no douto acórdão recorrido, o Estado
estava isento de juros de mora;

7.a - 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 des-
conforme - mesmo que a ora recorrida tivesse tido direito a juros
de mora, o que nem por mera hipótese académica se admite, sempre
esse direito estaria prescrito;

8.a - Acresce que, contrariamente à qualificação jurídica efectuada
no douto acórdão recorrido, o acto que processou as importâncias
correspondentes a férias e subsídio de férias e de Natal firmou-se
na ordem jurídica como caso decidido;

9.a - Do que decorre a ilegalidade da interposição de recurso con-
tencioso pela ora recorrida;
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10.a - Do mesmo modo, diferentemente da interpretação feita no
douto acórdão recorrido, não pode entender-se que o pedido efec-
tuado na petição de recurso, pela ora recorrida, seja outro que não
o pagamento de juros de mora;

11.a - Ora, o recurso contencioso não constitui o meio processual
adequado para peticionar o pagamento dessa indemnização;

12.a - Pelo que, existindo erro na forma de processo, devia o recurso
contencioso ter sido rejeitado.

A Recorrida contra-alegou, sustentando a manutenção do aresto
recorrido, por o mesmo não merecer qualquer censura, não formu-
lando conclusões.

O Exm.o Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
pugna pelo provimento do recurso, perfilhando a solução dada a uma
situação idêntica, no acórdão de 20/02/2001, no processo n.o 46.818.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -MATÉRIA DE FACTO
Com interesse para decisão, o acórdão recorrido deu como assente

a seguinte matéria de facto:
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 21-05-84 a 28-02-90, tendo
tal pagamento ocorrido em 07.04.95 (facto admitido por acordo);

b) - a recorrente dirigiu ao Director-Geral das Contribuições e
Impostos, em 02-08-95, um requerimento em que solicitou o paga-
mento das quantias devidas a título de juros moratórios, (com fun-
damento nos artos. 804.o e 806.o do CC), referentes às quantias que
lhe foram pagas pelo período em que permaneceu como ”falsa ta-
refeira”, de 21-05-84 a 28-02-90, como referido em a) (doc. fls. 10,
11 e 12 dos autos);

c) - com data de 16-01-98, o DGCI, quanto ao requerimento referido
em b) proferiu o seguinte despacho: ”Concordo. Indefiro.” (fls. 13
dos autos);

d) - a fis. 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 19-03-98, em que pediu
a revogação do acto recorrido, substituindo-o por outro que determine
o abono das quantias que são devidas à recorrente a título de juros
moratórios, calculados à taxa legal, contados desde a data do ven-
cimento de cada uma das prestações respeitantes a férias não gozadas,
subsídios 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 05-02-98
(fls. 9 dos autos);

g) o SEAF não se pronunciou sobre o recurso referido em e);
III- O DIREITO
O acórdão recorrido, após ter julgado improcedentes as questões

prévias da extemporaneidade do recurso e de erro na forma do pro-
cesso, deu provimento ao recurso contencioso, por concluir pela pro-
cedência do vício de violação do disposto nos artigos 804.o, 805.o,
n.o 2 - al. a) e 806.o, n.os 1 e 2 do Código Civil, que inquina o acto
recorrido de anulabilidade.

Há que salientar, desde já, que o objecto do recurso jurisdicional
é a decisão recorrida, abrangendo as questões que aí foram colocadas
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e decididas, estando vedado ao recorrente introduzir na sua alegação
questões novas que não foram tratadas naquela decisão nem são de
conhecimento oficioso.

Assim, não podem ser apreciadas nesta sede as questões novas
a que se alude nas conclusões 2.a a 4.a da alegação do Recorrente.

Comecemos por conhecer do decidido relativamente às questões
prévias da ilegalidade da interposição do recurso contencioso e da
inadequação do meio processual (conclusões 1.a e 8.a a 12.a).

O Recorrente sustenta na sua alegação (conclusões 1.a, 8.a e 9.a)
que o acto que processou as importâncias correspondentes a férias
e subsídios de férias e de Natal, firmou-se na ordem jurídica como
caso decidido, decorrendo dessa situação a ilegalidade da interposição
do recurso contencioso.

Mas sem razão.
Como resulta da situação em análise, não existiu qualquer decisão

sobre a matéria de juros, devidos pela mora do pagamento dos abonos
à recorrente, como ”falsa tarefeira”.

Efectivamente, a mera omissão do pagamento de juros no momento
do processamento dos abonos, posteriormente peticionados pela Re-
corrida, não revela qualquer decisão autoritária qualificável como acto
administrativo, ou, como bem se refere no aresto recorrido, ”aqueles
actos de processamento só podiam constituir actos administrativos se
traduzissem a aplicação no caso concreto de regras impostas volun-
tariamente e com carácter de autoridade, no sentido da negação ao
interessado dos juros de mora pretendidos e respeitantes às quantias
tardiamente pagas, o que de todo não resulta dos factos apurados nos
autos.”

Relativamente a esta questão é também oportuno recordar, como
se faz no aresto em crise, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal
tem decidido reiteradamente no sentido de que os actos de proces-
samento de abonos para poderem ser qualificados como verdadeiros
actos administrativos têm que cumprir, entre outros, os requisitos
da notificação exigidos por lei, o que, claramente, não se verifica
na situação a que se reportam os autos (cfr., entre outros, ac do
Pleno, de 26.NOV.1997, rec. 36.927).

Assim sendo, não se pode afirmar, como faz o Recorrente, que
o acto que processou os abonos em causa à Recorrida., se firmou
na ordem jurídica como caso resolvido, relativamente aos juros pre-
tendidos. (cfr. neste sentido ac. de 21.03.2001, rec. 46.760).

Improcedem igualmente as conclusões 10.a a 12.a. relativas à alegada
inadequação do recurso contencioso como meio idóneo para peti-
cionar o pagamento de juros de mora.

Resulta dos autos com toda a clareza que a ora agravada não pede
a condenação da Administração no pagamento dos juros, mas sim
a anulação do acto tácito de indeferimento de pagamento de juros,
imputável ao Recorrente, pelo que, face ao artigo 6.o do ETAF e
do artigo 268.o, n.o 4 da CRP, e como bem se decidiu no aresto
recorrido, o meio processual próprio é o recurso contencioso.

Quanto ao mérito do recurso, manifestando a sua discordância
com o decidido, o Recorrente formulou as conclusões 5.a a 7.a, em
que sustenta, por um lado, estar o Estado isento de juros de mora,
nos termos e por força do disposto no n.o 1 do artigo 2.o do DL 49.168,
de 5 AGO 1969 e por outro que, ainda que a Recorrida tivesse o
direito ao percebimento de juros , sempre esse direito estaria prescrito.

Mas, também aqui falece razão ao Recorrente, como se passa a
demonstrar.
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Quanto à tese de que o Estado estava isento de juros, desde logo
se diga que a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que se não
vêem razões para divergir agora, tem-se firmado no sentido da exis-
tência da obrigação de pagamento de juros de mora quanto a dívidas
da Administração a funcionários seus por não pagamento atempado,
total ou parcial, de vencimentos ou outros abonos, conforme se pode
ver de, entre outros, o acórdão do Pleno de 16 MAI, 2000 Rec. 45.041,
e da Secção de 25.MAI.1999, Rec. 41.016, de 20 FEV. 2001,
Rec. 46.818, e de 21:MAR:2001, 46.760, para os quais se remete.

No citado aresto do Pleno refere-se que o artigo 2.o, n.o 1 do
DL 49.168, que isenta de juros de mora o Estado e qualquer dos
seus serviços, estabelecimentos e organismos, apenas se pode reportar,
numa leitura integrada, às dívidas aos entes públicos mencionados
no artigo 1.o, n.o 1, do mesmo diploma, e não às destes para terceiros.

Igualmente daquele acórdão se extrai que apenas uma visão me-
ramente literal do dito art.o 2.o, n.o 1, levaria a que o Estado estivesse
isento, em qualquer caso, de juros de mora, nele se concluindo que
não há lei que conceda qualquer isenção de juros de mora quanto
a dívidas do Estado a funcionários seus, por diferenças de vencimentos
e diuturnidades.

Improcede assim o alegado pelo Recorrente, relativamente a esta
matéria.

Quanto à alegada prescrição do direito (conclusão 7.a).
Relativamente a uma situação análoga à dos autos. este Supremo

Tribunal já se pronunciou, nos acórdãos de 21.JUN.2001, no recurso
n.o 46.898, e de 24.MAI.2001, no recurso 47.205, em sentido que
iremos seguir.

Como se pode ler no primeiro dos citados acórdãos, e se passa
a transcrever,

”No caso em exame, é impugnado um indeferimento tácito de recurso
hierárquico interposto de um acto expresso de indeferimento de uma
pretensão de pagamento de juros moratórios.

Como tal, o acto silente recorrido tem de ser apreciado como tendo
a apreciação do acto expresso que foi objecto do recurso hierárquico,
por se entender que o acto do superior quis manter o acto primário,
pelas mesmas razões.

Ora, neste acto, apenas foram indicados, como fundamentos da não
aceitação da petição, razões de inexistência da obrigação peticionada
que. claramente foram julgadas insubsistentes pelo tribunal. . .”

E mais adiante,
”Explicitando, diremos que, não tendo a Administração, no proce-

dimento, suscitado a questão da prescrição, não sendo esta questão ime-
diatamente operativa, não poderá o tribunal a ela atender na apreciação
do recurso contencioso.

Quer dizer, a prescrição da obrigação pedida, mesmo que existente,
não foi invocada como razão, fundamento ou motivo do acto impugnado,
mas apenas como defesa da autoridade recorrida na sua resposta ao
presente recurso contencioso..

Ora, ”as razões objectivamente existentes, mas que não foram ex-
pressamente aduzidas, como fundamento do acto, não podem ser to-
madas em conta na aferição da respectiva legalidade”.

”. . .A legalidade dos actos administrativos afere-se em função das
razões nele invocadas (que são todas - mas só elas - motivos determinantes
do acto) não sendo de considerar os fundamentos que, em momento
posterior à prática do acto , o órgão administrativo venha invocar como
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seus motivos (Prof. Mário Esteves de Oliveira, in ”Direito Administrativo”
vol. I. pág. 472).

É esta disciplina que resulta do carácter expresso que os fundamentos
devem revestir e que consta do n.o 1 do art.o 125o do CPA.

Neste mesmo sentido se manifestou o Prof Marcello Caetano, ao
escrever:

”Não interessa ao jurista conhecer quaisquer motivos da vontade ad-
ministrativa, mas tão-somente os motivos determinantes, aquelas razões
de direito ou considerações de facto objectivamente consideradas, sem
cuja influência a vontade do órgão administrativo não se teria mani-
festado no sentido em que se manifestou. Entretanto, a jurisprudência
tem entendido que os motivos invocados para fundamentar uma re-
solução administrativa, quando exarados no próprio acto, devem pre-
sumir-se determinantes dessa resolução. É pois irrelevante que a Ad-
ministração venha, já na pendência do recurso contencioso, invocar como
motivos determinantes outros motivos, não exarados no acto ” (o su-
blinhado é nosso) (”Manual de Direito Administrativo” vol. I, pág. 479).”

E ainda, mais adiante, pode ler-se no citado aresto,
”Não pode, pois, a autoridade recorrida, na resposta ao recurso jus-

tificar a prática do acto recorrido por razões diferentes daquelas que
constam da sua motivação expressa” (obra citada, vol. II, pág. 1329).

Tinha, assim, pelo exposto, a autoridade recorrida o dever de decidir
o recurso hierárquico necessário que lhe foi dirigido pelo recorrente,
no qual podia invocar o não pagamento de juros de mora por em relação
a eles se verificar a prescrição, se esta porventura se verificasse. Como
o não fez, não pode agora o Tribunal substituir-se à Administração
para o efeito”.

Sem necessidade de mais considerações, improcedendo todas as
conclusões do Recorrente, decide-se:

IV - DECISAO
Face a tudo o exposto, acordam em negar provimento ao recurso

jurisdicional e, em consequência, manter o Acórdão recorrido que
anulou o acto tácito de indeferimento imputado ao Recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Abel Atanásio (relator) — An-
tónio Samagaio — Simões de Oliveira.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso. Suspensão da eficácia. Irrecorribilidade
autónoma da «resolução fundamentada» prevista no art.
80o, no 1, da LPTA.

Doutrina que dimana da decisão:

A resolução fundamentada a que alude o no 1 do art. 80o

da LPTA não é susceptível de recurso contencioso, devendo
o interessado, sem qualquer perda e até com manifesto ga-
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nho de tutela jurisdicional efectiva, reagir contra ela no pró-
prio processo de suspensão de eficácia, através do meio
especial previsto no no 3 do mesmo artigo.

Recurso no 47.536. Recorrente: Benedito Ribeiro & Ca., Lda. Re-
corridos: Câmara Municipal de Gondomar e outro. Relator: Ex.mo
Cons.o Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3a Subsecção:

I

BENEDITO RIBEIRO & C.a, LDA recorre da sentença do T.A.C.
do Porto que lhe rejeitou o recurso contencioso interposto da de-
liberação da Câmara Municipal de Gondomar de 27.7.00, pela qual
a Câmara, ora recorrida, emitiu a «resolução fundamentada» a que
se refere o art. 80o da LPTA, no intuito de obstar aos efeitos da
suspensão (provisória) da eficácia de outra deliberação (de 24.2.00),
pela qual ordenara a desocupação da via pública, solo e subsolo do
posto de abastecimento de combustíveis sito no Largo da Venda Nova,
em Rio Tinto, explorado pela recorrente.

Entendeu a sentença que o acto que contém a resolução funda-
mentada em causa é um acto de execução do acto cuja suspensão
de eficácia se requer, e por isso irrecorrível. Tem uma forma própria
de ser atacado, que não é o recurso contencioso, mas o meio previsto
no no 3 do art. 80o da LPTA. Daí a rejeição liminar do recurso por
manifesta ilegalidade na sua interposição.

No presente recurso, a recorrente insurge-se contra este enten-
dimento, terminando as suas alegações com o enunciar das seguintes
conclusões:

1 - «Vem o presente recurso contencioso interposto da decisão
do TAC do Porto que considerou liminarmente improcedente, por
manifesta ilegalidade, o recurso contencioso de resolução fundamen-
tada prevista no no 1 do arto 80o da LPTA;

2 - A manifesta ilegalidade resultaria de o meio próprio para reagir
contra a resolução fundamentada ser a do incidente previsto no no 3
do dito arto 80o;

3 - No entender do tribunal recorrido estaríamos perante aquilo
que «acaba por ser» um acto de execução, e não um verdadeiro acto
administrativo;.

4 - Entende o Recorrente que se está perante um verdadeiro acto
administrativo autónomo, já que a resolução fundamentada reúne
todos os requisitos enumerados no arto 120o do CPA;

5 - Não pode, também, ser considerado um acto de execução;
6 - Mesmo que o fosse, seria recorrível nos termos do arto 268o,

no 4 da CRP, 25o da LPTA e 151o da CPA, sendo inconstitucional
o entendimento que negasse a recorribilidade contenciosa autónoma
da resolução fundamentada;

7 - Assim, a questão é a de saber se a forma de reagir é a do
incidente previsto no no 3 do arto 80o ou a de recurso contencioso
autónomo;

8 - Deve entender-se - pela interpretação literal e pela «ratio le-
gis» - que o no 3 do arto 80o tem apenas em vista os casos em que
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não foi proferida qualquer resolução fundamentada e em que mesmo
assim se procedeu à execução;

9 - Os restantes - para avaliação da legalidade da resolução fun-
damentada e de forma a garantir eficazmente a protecção dos par-
ticulares, tida também em vista pela redacção actual do arto 268o,
no 4 da CRP - comportam recurso contencioso autónomo;

10 -Assim, revogando-se a decisão do tribunal recorrido, deve o
recurso contencioso ser admitido».

A Câmara recorrida contra-alegou, concluindo do seguinte modo:
1o Em primeiro lugar, carece o Recorrente de razão, quando con-

sidera a resolução fundamentada de 27.07.00, como um verdadeiro
acto administrativo autónomo, uma vez que entende estarem reunidos
todos os requisitos enumerados no art. 120o do Código de Proce-
dimento Administrativo.

2o Isto porque a deliberação ora em recurso, de 27.07.00, apenas
se destinava a pôr em prática a determinação contida no acto a exe-
cutar, ou seja, o acto datado de 24.02.00, pelo que tal acto é claramente
um acto de execução, e não um acto administrativo autónomo.

3o Aliás, tal resulta do próprio texto da deliberação recorrida que
no seu início diz expressamente «Dar execução imediata à deliberação
da Câmara Municipal de 24.02.00,...» (sublinhado nosso).

4o Igualmente, não assiste qualquer razão ao Recorrente ao con-
siderar que a resolução fundamentada, prevista no no 1 do art. 80o

da L.P.T.A., pode ser autonomamente recorrível.
5o De facto, é unânime o entendimento jurisprudencial ao con-

siderar que a resolução fundamentada do no 1 do art. 80o da L.P.T.A.,
tem um meio próprio de ser atacada, meio esse previsto no art. 80o

no 3 da L.P.T.A., não sendo por isso passível de impugnação
contenciosa.

6o Assim, no presente caso, o verdadeiro acto lesivo dos interesses
dos particulares, encontrava-se na deliberação datada de 24.02.00,
e não, como pretende o recorrente, na resolução fundamentada de
27.07.00, que, como vimos, não passa de um acto de execução e como
tal irrecorrível contenciosamente.

7o Por todo o exposto, conclui-se que a resolução fundamentada
de 27.7.00, que procedeu à execução da deliberação de 24.02.00, é
um acto de execução, com uma fundamentação própria, e susceptível
de ser atacado através do meio próprio previsto no no 3 do art. 80o

da L.P.T.A., mas não já pelo recurso contencioso, pelo que não há
qualquer reparo a fazer à douta sentença recorrida».

No seu parecer, o Ministério Público pronuncia-se pela manutenção
da sentença recorrida, embora por razões diversas das que dela
constam.

O processo teve vistos, cumprindo decidir.

II

Os factos a levar em conta para decisão do presente recurso são
os seguintes:

1. A recorrida, pela sua deliberação de 24/2/2000, decidiu a de-
socupação da via pública, no Largo da Venda Nova, em Rio Tinto,
de um posto de abastecimento de combustíveis cuja exploração havia
sido concedida à recorrente.

2. A recorrida já havia decidido o mesmo em relação à recorrente,
por deliberação de 14/7/99, de que esta interpôs recurso contencioso
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e requereu suspensão de eficácia, tendo sido indeferida esta e negado
provimento àquele.

3. A recorrente requereu a suspensão da eficácia da deliberação
referida em 1., que lhe veio a ser indeferida.

4. Antes do trânsito de tal decisão e ao abrigo do artigo 80o, no 1,
da L.P.T.A., a recorrida emitiu a resolução fundamentada e que consta
de fls. 11 a 15, notificada à recorrente (fls. 10) e que é a deliberação
de 27.10.00, objecto do presente recurso.

5. Por esta deliberação decidiu-se ... «reconhecer a existência de
grave lesão do interesse público, consubstanciada no grave perigo
para a saúde pública, no grave perigo para a segurança das pessoas
e no grave risco de insegurança para o público em geral, com o não
desmantelamento do posto de combustíveis em causa, que inclui uns
reservatórios subterrâneos de combustível, que, embora vazios, contêm
uma grande quantidade de gases inflamáveis...». e ainda:

a) «dar execução imediata à deliberação da Câmara Municipal de
24.2.2000, com a tomada de posse administrativa do terreno e mais
objectos que constituem o Posto de Abastecimento de Combustível,
sito no Largo da Venda Nova, em Rio Tinto, no dia 1 de Agosto
de 2000, às 10 horas, com a consequente desocupação e desman-
telamento de tudo o que for necessário e em cumprimento do interesse
público gravemente ameaçado;

b) Requisitar de imediato uma força policial para aquele dia, hora
e local, para assegurar a regularidade do tráfego, para manutenção
da ordem e para segurança dos trabalhadoras que procedam à
demolição;

c) Notificar, urgentemente, quer a Firma Benedito Ribeiro & C.a,
Lda., quer a Petrogal, do teor da presente deliberação».

III

A questão a decidir no presente recurso jurisdicional é tão somente
a de saber se cabe recurso contencioso do despacho do órgão ad-
ministrativo que, nos termos do art. 80o, no 1, da LPTA, reconhece
a grave urgência para o interesse público na imediata execução do
acto administrativo cuja suspensão da eficácia foi requerida ao
tribunal.

Com efeito, aquele art. 80o estabelece em primeira linha a suspensão
provisória do acto, como efeito automático da dedução pelo inte-
ressado do pedido de suspensão jurisdicional da eficácia, ou seja desde
que o respectivo requerimento dá entrada em juízo e é prontamente
notificado à Administração - suspensão essa que fica a valer até ao
trânsito em julgado da decisão do pedido de suspensão da eficácia.
Excepcionalmente, faculta-se à Administração a possibilidade de exe-
cutar o acto quando nisso reconheça grave urgência para o interesse
público, mediante «resolução fundamentada».

A sentença impugnada apontou duas razões para justificar uma
resposta negativa ao problema da recorribilidade desta resolução: em
primeiro lugar, tratar-se-ia de um acto de execução, e por isso seria
irrecorrível. Em segundo lugar, a lei prevê uma forma própria de
este tipo de acto ser atacado, que é a prevista no art. 80o, no 3,
da LPTA.

Pode desde já adiantar-se que qualquer dessas razões procede.
O acto em causa é realmente um acto de execução, ou seja, surge

emanado como consequência necessária da definição de situações
jurídicas feita em acto anterior, esse sim definitivo. Praticado no mes-
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mo procedimento, o acto previsto naquele dispositivo não visa inovar
no campo das relações jurídicas substantivas entre a Administração
e o particular, mas justificar a necessidade de dar pronta execução
ao acto anterior. É certo que ao fazê-lo está, apesar de tudo, a in-
troduzir efeitos jurídicos novos, mas sempre subordinados à prévia
definição da situação jurídica e no mero desenvolvimento dela.

Aceita-se, por conseguinte, que este tipo de acto encerre alguma
lesividade autónoma, como se defende no parecer do Ministério Pú-
blico. Sendo a lesividade do acto, hoje em dia e face ao disposto
no art. 268o, no 4, da CRP, o critério-base da respectiva recorribilidade,
parece irrecusável que um acto que priva o administrado da pos-
sibilidade de aguardar o desfecho do recurso contencioso resguardado
da respectiva execução pela Administração tem para ele consequências
nocivas directas (acerca da problemática dos actos de execução e
criação de efeitos inovatórios, v. SÉRVULO CORREIA, Noções de
Direito Administrativo, p. 282 e segs.).

Simplesmente, ao objectar-se que um tal acto possui um mecanismo
específico de ataque, que não é o recurso contencioso mas o do no 3
do art. 80o da LPTA, está-se a respeitar integralmente a garantia
constitucional de impugnação de todo o acto lesivo. De facto, per-
mite-se, ao particular que, duma forma muito mais expedita que a
do recurso contencioso (visto que se insere num procedimento ur-
gente), se dirija ao tribunal pedindo-lhe que declare ineficazes os
actos de execução praticados ao abrigo (supostamente ao abrigo) da
resolução fundamentada. Deste modo, a pronúncia do tribunal vai
directamente recair, não sobre determinado acto (pronunciando uma
anulação de que haveriam, depois, de retirar-se consequências no
plano da execução do julgado), mas sobre o próprio resultado da
actuação ilegal da Administração, eliminando tudo aquilo que em
concreto atingiu os interesses do particular.

Na melhor interpretação do art. 80o, no 3, o processo de suspensão
da eficácia do acto originário é o meio idóneo para pôr em causa,
não apenas os actos materiais ou jurídicos que constituam indevida
execução do acto paralisado por força da suspensão provisória, mas
igualmente para julgar do bom ou mau fundamento da resolução
fundamentada a que alude o no 1. Neste sentido, v. os Acs. deste
Supremo Tribunal de 12.12.00, proc.o no 46.752 e 18.1.01, proc.o
no 46.548.

Ora, estando entre nós o recurso contencioso submetido ao prin-
cípio da tipicidade ou legalidade dos meios processuais, sempre que
exista na lei processual administrativa um meio especial adequado
à obtenção de tutela jurisdicional face a determinada pretensão não
pode o interessado, livremente, lançar mão doutra forma proces-
sual - cf. o Ac. deste Supremo Tribunal de 3.5.00, proc.o no 45.904
e VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa, pp.92 a 95).

Há, pois, que concluir que a resolução fundamentada a que alude
o no 1 do art. 80o da LPTA não é susceptível de recurso contencioso,
devendo o interessado, sem qualquer perda e até com manifesto ganho
de tutela jurisdicional efectiva, reagir contra ela no próprio processo
de suspensão de eficácia, através do meio especial previsto no no 3
do mesmo artigo.

Por todas estas razões, bem andou a sentença recorrida ao rejeitar
o recurso contencioso.
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Termos em que acordam em negar provimento ao recurso, con-
firmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.
Taxa de justiça: 30.000$00.
Procuradoria: 15.000$00.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Simões de Oliveira (relator) —
Madeira dos Santos — Abel Atanásio.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Revogação anulatória. Efeitos. Recurso interposto de acto já
revogado.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A revogação anulatória caracteriza-se por retroagir os seus
efeitos jurídicos ao momento da prática do acto revogado
e, em consequência, os efeitos de tal acto ter-se-ão como
não produzidos, já que a revogação opera com efeitos
ex tunc, fazendo desaparecer o acto anterior da ordem
jurídica.

II — Assim, interposto recurso contencioso de acto adminis-
trativo já revogado, por acto anterior à data da respectiva
interposição, com fundamento em ilegalidade por pre-
terição da formalidade da audiência prévia do interes-
sado, impõe-se a sua rejeição por carência de objecto.

Recurso n.o 47 712; Recorrente: Sociedade Turística Vasco da Ga-
ma, S. A.; Recorridos: Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António e outro; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Abel Atanásio.

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

SOCIEDADE TURÍSTICA VASCO DA GAMA, S. A., com sede
em Vila Real de Santo António, recorre jurisdicionalmente da sen-
tença do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, que rejeitou,
por falta de objecto, o recurso contencioso interposto da deliberação
da Câmara de Vila Real de Santo António, de 16/12/98, que “au-
torizara a mudança de uso de Hotel para Hotel Apartamento, no
lote de terreno sito na Av.a Infante D. Henrique, em Monte Gordo”.

Culminou a sua alegação, formulando as seguintes conclusões:
a) O acto administrativo de 16.12.98, impugnado contenciosamente,

foi revogado por deliberação da edilidade recorrida, de 19.05.99;
b) A deliberação de 19.05.99 é nula e de nenhum efeito;
c) Pelo que se mantém em vigor a deliberação de 16.12.98, que

também é nula;
d) Ainda que a deliberação da edilidade recda. de 19.05.99 não

fosse nula e que, portanto, a deliberação de 16.12,98 tivesse sido
revogada, os efeitos a ela inerentes persistem;

7657

e) Face ao exposto em d) antecedente, só com o prosseguimento
do recurso contencioso interposto será possível determinar se os efei-
tos daquela deliberação subsistem realmente;

f) E caso assim se venha a considerar, deve tal deliberação de
16.12.98 ser declarada nula ou anulada ou efectuada a reconstituição
natural da situação actual hipotética mediante a supressão dos seus
efeitos jurídicos.

Contra-alegaram a entidade recorrida e a recorrida particular
MOGAL - Investimentos Hoteleiros e Turísticos, S. A., pugnando
no sentido do improvimento do recurso.

Também o Exm.o Magistrado do Ministério Público emitiu parecer
nó sentido de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
a) A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em reunião

de 16.12.98, deliberou autorizar «a mudança de uso de “Hotel” para
“Hotel Apartamento”, no lote de terreno sito na Av.a Infante D. Hen-
rique, em Monte Gordo»;

b) Em reunião de 19.05.99, a mesma Câmara deliberou, por una-
nimidade, revogar aquela primeira deliberação com fundamento em
que a mesma padece de vício de forma por preterição da formalidade
da audiência prévia do interessado;

c) O presente recurso foi interposto em 28.06.99.
O Direito
A sentença recorrida rejeitou o recurso contencioso da deliberação

camarária de 16.12.98, pois quando este foi interposto, em 28.06.99,
a deliberação impugnada já não existia na ordem jurídica por ter
sido revogada por deliberação de 10.05.99. O recurso contencioso
carecia, assim, de objecto.

Sustenta agora a recorrente, no essencial, que a deliberação de
19.05.99 é nula e de nenhum efeito e que, ainda que o não fosse
e que, portanto, a deliberação de 16.12.98 tivesse sido revogada, os
efeitos a ela inerentes persistem, o que só será possível determinar
com o prosseguimento do recurso.

A revogação faz cessar os efeitos do acto administrativo, que é
banido da ordem jurídica.

Na presente situação, o acto primário foi revogado com fundamento
na sua ilegalidade, consistente na preterição da formalidade da au-
diência do interessado, nos termos do art. 100o do CPA, e sem que
tenha ressalvado quaisquer dos seus efeitos.

Em casos como o presente em que se afirma expressamente a von-
tade de revogar o acto primário, com fundamento na ilegalidade deste,
sem estabelecer uma nova disciplina para a situação em causa, estamos
perante a chamada revogação anulatória que se caracteriza por re-
troagir os seus efeitos jurídicos ao momento da prática do acto re-
vogado e, em consequência, os efeitos de tal acto ter-se-ão como
não produzidos, já que a revogação opera com efeitos ex tunc, fazendo
desaparecer o acto anterior da ordem jurídica - cfr. acs. do STA,
de 23.6.94, AP-DR, de 31.12.96, p. 5111, de 24.04.96, rec. 27415, e
de 21.11.96, rec. 30398.

Não interessa aqui examinar se a revogação é ou não inválida,
pois, mesmo que o seja, a sua eficácia revogatória produz-se ime-
diatamente por consequência desaparecerá desde logo, ainda que pre-
cariamente, o objecto do recurso contencioso - cfr. Robin de Andrade,
A Revogação dos Actos Administrativos, 2.a ed. p. 383.
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A validade ou invalidade do acto revogatório só poderá ser ques-
tionada através de recurso contencioso interposto dele próprio, não
sendo possível o prosseguimento do recurso do acto primário para
determinar se os efeitos daquele persistem, como pretende a re-
corrente.

De resto, a revogação em causa produziu efeitos ex tunc, não se
vislumbrando que tenham perdurado quaisquer efeitos jurídicos do
acto revogado, nem a recorrente os indica.

Por outro lado, na data da interposição do recurso contencioso
- em 28.06.99 - a deliberação impugnada já não existia na ordem
jurídica, visto o acto revogatório ser anterior (19.05.99).

Deste modo, ao rejeitar o recurso contencioso, por carência de
objecto, não merece a decisão recorrida qualquer censura.

Por todo o exposto, improcedendo todas as conclusões da alegação
da recorrente, acordam em negar provimento ao presente recurso
jurisdicional, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.
Taxa de justiça: 40.000$00
Procuradoria: 20.000$00

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Abel Atanásio (relator) — An-
tónio Samagaio — Simões de Oliveira.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Alegações. Interacção crítica com a
sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O recorrente jurisdicional tem de, nas alegações, exprimir
os motivos da sua dissidência com o julgado, apontan-
do-lhe razões que, num nexo lógico jurídico, possam mos-
trar a vulnerabilidade dela e justificar o pedido da res-
pectiva revogação.

II — Se a sentença recorrida rejeitou o recurso contencioso
com fundamento em não ter sido interposto nos termos
do D-L no 134/98, ser extemporâneo e conter um pedido
incorrectamente formulado, improcede o recurso juris-
dicional em que o recorrente, nas alegações e respectivas
conclusões, não se refere sequer aquele diploma legal.
não aborda a questão do prazo e da extemporancidade
nem nada diz sobre a suposta incorrecção do pedido,
limitando-se a argumentar com uma suposta interpre-
tação do art. 99o do D-L no 59/99. de 2.3 que a sentença
teria feito.

Recurso n.o 47.847. Recorrente: João Manuel Cunha Miranda. Re-
corrido: Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. Relator:
Ex.mo Cons. o Dr. Simões de Oliveira.
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Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I - JOÃO MANUEL DANTAS CUNHA DE MIRANDA, advo-
gado em causa própria, recorre da sentença do T.A.C. do Porto que
rejeitou o recurso contencioso pelo mesmo interposto do despacho
do Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, de 27.7.99, que
mandou abrir concurso para adjudicação de empreitada de construção
de determinado arruamento naquela povoação.

Foram três os fundamentos do indeferimento: erro na forma do
processo, pois deveria ter sido deduzido ao abrigo do disposto no
Dec-Lei no 134/98, de 15.5; extemporaneidade, pois o recurso foi in-
terposto muito para além do prazo de 15 dias fixado no art. 3o, no 2,
desse diploma; e errada formulação do pedido, porque o recorrente
pediu que fosse anulado o concurso e não, como devia, o acto do
Presidente da Câmara de 27.7.99.

Inconformado, o recorrente alega e conclui da seguinte forma:
1o - “O regime para os concorrentes tem a especialidade p. no

D.L. 59/99;
2o - a lesão dos direitos particulares segue o regime geral;
3o - nos casos de violação de lei, os particulares não ficam reféns

do D.L. 59/99;
4o - o despacho recorrido violou o disposto no art. 103 do D.L.

59/99”.
Contra-alegou o recorrido, defendendo a manutenção da sentença.
O Ministério Público pronunciou-se pelo não provimento do

recurso.
O processo recebeu os vistos legais, cumprindo decidir.
II - Olhando para as conclusões das alegações que acima se trans-

creveram, fica-se na dúvida acerca dos fundamentos por que o re-
corrente pretende ver revogada a sentença recorrida. Tratar-se-ia,
ao que parece, de reivindicar para os interessados não concorrentes
a um concurso um regime de interposição de recursos diferente do
Dec-Lei no 59/99, embora depois se diga, na última conclusão, que
a sentença violou o disposto no art. 103o deste diploma.

Simplesmente, esse Decreto-Lei não foi sequer referido na sentença,
que invocou, sim, o Dec-Lei no 134/98, de 15.5.E não há lapso na
citação dele, aliás feita por três vezes nas conclusões, porque se men-
ciona o art. 103o e no Dec-Lei no 134/98 não existe nenhum artigo
com esse número.

O Dec-Lei no 55/99, de 2.3, regula as empreitadas de obras públicas,
e o art. 103o limita-se a estabelecer, em termos gerais, o recurso
contencioso, prescrevendo da seguinte forma:

“Do indeferimento dos recursos previstos no artigo 99o, bem como
do acto que ponha termo ao concurso e de qualquer acto lesivo dos
direitos dos particulares, cabe recurso contencioso para o tribunal com-
petente, nos termos da legislação aplicável ”.

Ora, não se descortina a oposição entre a sentença e este preceito,
que justificaria a respectiva revogação.

Podia estar em causa uma deficiência ou obscuridade apenas im-
putável às conclusões da alegação, a qual seria nesse caso suprível
através de convite ao recorrente para a completar ou esclarecer, nos
termos do art. 690o, no 4, do C.P.C.
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O que acontece, porém, é que a perplexidade gerada pelas con-
clusões contamina a totalidade das alegações do recorrente, que de
resto se explanam apenas por uma página.

Aonde se escreveu textualmente o seguinte:
“O regime de empreitada de obras públicas rege-se hoje pelo

D.L.59/99.
É indiscutível que, para as concorrentes à empreitada, o regime

é o da reclamação e informação que culmina no recurso hierárquico
e tutelar e após eles, no recurso contencioso.

No caso dos autos, o recorrente não é concorrente à adjudicação
da obra.

É tão-somente um particular que, por óbvio, não está sujeito àquele
regime mas ao regime geral.

Exactamente, por isso, se estabeleceu, no art. 103 do D.L. 59/99:
- do indeferimento dos recursos... no art. 99o...
- bem como do acto que punha termo ao concurso...
- e de qualquer acto lesivo dos direitos dos particulares cabe recurso

contencioso para o Tribunal competente nos termos de legislação
aplicável.

Traduzindo-se o espírito e interpretando a lei:
- nos casos de empreiteiro concorrente aplica-se o regime do

art.99o...
- qualquer acto lesivo dos direitos dos particulares cabe recurso

contencioso...
O recorrendo sendo particular, só recorre contenciosamente nos

termos da lei geral”.
Ora, não se vê em que medida é que a interpretação do art. 99o

do diploma das empreitadas de obras públicas pode servir para atacar
os fundamentos da sentença. O que esta disse foi que o recurso devia
ter sido interposto nos termos do Dec-Lei no 134/98 e dentro do
respectivo prazo, e ainda que não se pode pedir ao tribunal a anulação
dum concurso, em bloco, mas a anulação de um acto administrativo.

E o certo é que nenhuma destas razões é contraditada pelo re-
corrente. Que não se insurge contra a aplicabilidade do Dec-Lei no

134/98, não defende que cumpriu o prazo ou que o prazo não era
o desta lei mas outro qualquer, nem argumenta que formulou bem
o pedido. Mais: nem sequer alude, em parte alguma das alegações
ou suas conclusões, ao Dec-Lei no 134/98. A acrescer a isto, é ab-
solutamente ininteligível a alusão ao outro regime, ao qual diz não
estar sujeito, e que incluiria reclamação, informação e recurso hie-
rárquico e tutelar. Isto porque nada é dito a tal respeito pela sentença,
que tão-pouco menciona, repete-se, o Dec-Lei no 59/99.

Em suma, nada do que escreveu na alegação interage criticamente
com o julgado de que se recorre. Falta o menor nexo lógico que
permita encontrar nas alegações do recorrente as fragilidades da sen-
tença, e muito menos qualquer fundamentação alternativa que, a ser
procedente, impossibilitaria a sua manutenção. O suporte jurídico
da sentença, certo ou errado, ficou assim imune à censura do
recorrente.

E, no entanto, ao tribunal superior não é dado pesquisar por sua
livre iniciativa os erros e deficiências da sentença. Tem de ser o re-
corrente jurisdicional a acometê-la, apontando-lhe os motivos da sua
dissidência nos quais baseia o pedido da respectiva revogação. Por
isso é que o recurso tem de ser alegado, e é nas alegações que o
recorrente delimita o objecto do recurso e além disso cumpre o ónus
de indicar as normas jurídicas violadas pela decisão impugnada, e
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o sentido em que as mesmas deviam ter sido interpretadas e apli-
cadas - vide o disposto nos arts. 684o e 690o do C.P.C.

Nestas condições, o recurso tem de soçobrar.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Taxa de justiça: 30.000$00. Procuradoria: 15.000$00.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Simões de Oliveira (relator) —
Madeira dos Santos — Abel Atanásio.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Fixação do conteúdo do acto. Fundamentação. Inexistência
jurídica. Princípio do aproveitamento do acto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Embora o recorrente tenha sido notificado de que, pelo
despacho impugnado, lhe tinha sido ordenada a reposição
do subsídio de desemprego recebido durante certo período
e, além disso, negado o pedido de subsídio à criação
de emprego se o teor do despacho foi unicamente o de
“indeferido ele acordo com a legislação em vigor” não
houve qualquer decisão naquele primeiro sentido, pois
os termos utilizados só podem significar a segunda da-
quelas pronúncias.

II — Não pode dar-se como subentendida uma manifestação
de adesão ou concordância com pareceres, informações
ou propostas que antecedem a prática da resolução final
se essa concordância não tem no acto nenhuma expressão
literal ainda que incorrectamente empregue.

III — No caso previsto em I é de declarar a inexistência jurídica
de acto com aquele conteúdo, pois que se criou a res-
pectiva aparência.

IV — A fórmula referida em I não satisfaz a exigência legal
duma fundamentação suficiente, clara e congruente, que
permita dar a conhecer as razões - de facto e de direito
- que justificaram a decisão sendo indispensável que o
autor do acto quando não indique a norma ou normas
aplicadas, mencione a doutrina legal, os princípios ju-
rídicos ou, no mínimo, o quadro jurídico perfeitamente
determinado em que a decisão se sustenta.

V — O princípio do aproveitamento do acto só pode ser con-
vocado quando o juiz possa estar seguro - sem margem
para a menor dúvida - de que o acto, com o sentido
e conteúdo com que foi praticado, era a única decisão
admissível à luz da vinculado legal: um tipo legal que
consinta margem de discricionariedade, dificuldades na
interpretação da lei ou na fixação dos pressupostos de
facto tudo são circunstâncias que comprometem o apro-
veitamento do acto pelo tribunal.
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VI — No domínio da fundamentação, só é viável o recurso
a esse princípio quando tenha havido enunciação su-
ficiente, embora errónea, dos fundamentos de facto ou
de direito, mas não nos casos de falta ou insuficiência
de fundamentação.

Recurso n. o 47.857. Recorrente: Directora de Serviços da Área dos
Regimes de Sub-Regional de Sintra do CRSSLVT. Recorrido: João
Manuel Soares Araújo. Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Simões de
Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I - A DIRECTORA DE SERVIÇOS DA ÁREA DOS REGIMES
DO SUB-REGIONAL DE SINTRA DO CENTRO REGIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO recorre
da sentença do T.A.C. de Lisboa que, concedendo provimento ao
recurso contencioso interposto por João Manuel Soares Araújo, anu-
lou o seu despacho de 27.1.98.

Segundo a sentença, o despacho anulado ordenava ao recorrido
a restituição do subsídio de desemprego auferido entre 18.10.95 e
30.4.97 e lhe indeferiu o subsídio à criação do próprio emprego. Fun-
damento da anulação foi o vício de forma por insuficiência de fun-
damentação, de facto e de direito.

Nas suas alegações, a recorrente enuncia as seguintes conclusões:
“1.a - O acto recorrido permitiu ao recorrente conhecer o percurso

lógico, percorrido pelo autor do acto, e as razões justificativas e de-
cisivas da decisão em concreto, e não outra qualquer, o que o pos-
sibilitou de tomar conscientemente, em relação aos fundamentos do
indeferimento dos subsídios pedidos, uma opção fundada e esclarecida
de impugnação;

2.a - Razão pela qual o acto recorrido não padece do vício de
falta de fundamentação determinante da sua anulabilidade;

3.a - Mas ainda que se entendesse existir tal vício - o que apenas
se admite por mera hipótese de raciocínio - atento o princípio do
aproveitamento e conservação do acto administrativo nunca poderia
determinar a anulabilidade do acto por irrelevância em sede de
decisão;

4.aNo período em que esteve a receber a prestação de desemprego,
o recorrente era gerente da sociedade GELOJAS, não estando, assim,
na situação de desemprego involuntário, para efeitos de atribuição
de subsídio de desemprego, nos termos do disposto nos artigos 11o,
al. a), e10o, conjugados com o disposto no artigo 8o, n.o 1, do Dec.-Lei
no 79-A/89, de 13-03;

5.a - A acta da Assembleia Geral Extraordinária da GELOJAS,
de 30-05-1995, contém factos relativamente à sociedade sujeitos a
registo obrigatório, nos termos do disposto no artigo 3o, al. m) e
artigo 15o, n.o 1, do CRC,

6.a - E a renúncia à gerência, os termos do disposto no artigo
14o do referido Código, só é oponível a terceiros depois da data
do respectivo registo, e o requerente não fez prova de o ter requerido
em 30-05-1995 ou nos 90 dias subsequentes, como determina o artigo
15o, no 1, do CRC;

7.a A decisão ora recorrida, ao decidir diferentemente, fez errada
interpretação da lei.»

O recorrido contra-alegou em defesa da sentença recorrida.
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O Ministério Público pronunciou-se pelo não provimento do
recurso.

II - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos do art. 713o, no 6, do C.P.C., dá-se como reproduzida

a matéria de facto considerada provada na decisão recorrida (fls.
69 e segs.), e sobre a qual não existe diferendo.

Destacam-se, porém, os pontos nos 16, 17 e 18 (fls. 73), que adiante
se transcrevem por directamente se prenderem com a questão a decidir
no presente recurso jurisdicional, e que - já se vê - consiste em saber
se o acto contenciosamente impugnado se mostra ou não fundamen-
tado. Isto porque retratam os passos procedimentais que directamente
antecederam a emissão do despacho impugnado. Assim:

16. Em 98.01.13, a referida Chefe de Secção - Luciana Santos -
informa que: “Do despacho dado em informação anterior pela Sr.a
Chefe de Repartição, ao beneficiário foi-lhe dado conhecimento pes-
soalmente não tendo havido ofício, por ter-se deslocado a este serviço.
Posteriormente entrega uma acta assinada pelos sócios e datada de
30/05/95 em como renuncia à gerência da empresa não auferindo
qualquer remuneração e encontrar-se a trabalhar por conta de au-
ferindo empresa essa que posteriormente lhe dá o desemprego.

Ainda, pessoalmente, o beneficiário solicitou que fosse de novo
submetido à consideração superior a sua situação e da possibilidade
de a mesma ser resolvida.

No entanto e por haver ainda dúvida, de novo envio o processo
à consideração superior”.

17. Sobre esta informação, a Chefe de Repartição - Aida Vieira
- exarou .o seguinte despacho, datado de 98.01.22: ”A acta entregue
pelo beneficiário não tem qualquer validade, pois não é reconhecida
pelo notário. E para além disso há uma escritura de 5/12/96, em
que nessa data sai da (eliminando a dúvida de transcrição da sentença)
gerência da ”Gelojas”. É sócio gerente desde 11/5/95 a 5/1/96, con-
forme nota de inscrição de contribuintes e documentação anexa. Pelo
que o desemprego foi concedido indevidamente e o C. P. E. também.
Dado que o desemprego foi dado em 18/10/95, proponho o envio
da D. S. G R. S. S. .

18. E a autoridade recorrida, em 98.01.27, sobre esta informação,
proferiu o acto recorrido, do seguinte teor: “Indeferido, de acordo
com a legislação em vigor.”

Importa analisar esta sequência de actos procedimentais, come-
çando pelo mais recente que é o acto decisório final.

Como se observa, trata-se de uma decisão de simples indeferimento,
acrescida da proposição “de acordo com a legislação em vigor”. E,
se é certo que o despacho é lançado sobre a mesma folha em que
se contêm, quer o despacho da chefe de repartição transcrito em
17., quer a antecedente informação da chefe de secção de 16., não
é menos verdadeiro que não há nele a mais ténue referência ou alusão
a tal expediente. A decisão é dada como se a informação e o despacho
dos subordinados não existissem.

Essa omissão releva em dois planos - o da determinação do conteúdo
do acto administrativo assim praticado, e o da determinação dos res-
pectivos fundamentos.

Quanto ao primeiro aspecto, o que se verifica é que, embora o
recorrido (e recorrente contencioso) tivesse tomado como certo que
o acto lhe ordenava a restituição do subsídio de desemprego auferido
entre 18.10.95 e 30.4.97 (além de lhe indeferir o subsídio à criação
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do próprio emprego), e a sentença tivesse aceite que assim sucedeu,
a verdade é que não pode considerar-se que esse efeito está com-
preendido no despacho. Desde logo, porque ele se limita a emitir
uma pronúncia de indeferimento. Ora, indeferir é decidir não acolher
determinada pretensão de interessado. E se isso pode realmente valer
para negar o pedido do recorrido de concessão de subsídio à criação
do próprio emprego, é de todo imprestável para significar uma ordem
de reposição de quantias percebidas entre determinadas datas a título
de subsídio de desemprego indevidamente recebido. É manifesta a
inadequação, quer gramatical, quer lógica, das expressões que o des-
pacho emprega para produzir um tal efeito jurídico.

Mas será que as coisas se poderiam passar diferentemente se o
despacho tivesse remetido para o parecer ou a informação que o
antecederam?

Como é sabido, a decisão administrativa pode exprimir-se por uma
declaração de concordância com o que ao órgão é proposto em in-
formações, pareceres ou propostas dos serviços. Essa declaração, como
vimos, coexiste no caso concreto, mas ainda que pudesse dar-se como
subentendida (hipótese que concludentemente se rejeita) nem assim
se poderia concluir pela existência de dois segmentos decisórios. É
que no despacho lançado pela chefe de repartição nenhuma decisão
nesse sentido é proposta ao órgão superior. A única coisa que é pro-
posta é “o envio da D.S.G.R.S.S.”.

Veja-se agora a informação da chefe de secção. Embora, em prin-
cípio, não seja elemento a atender, pois ficou para trás na cadeia
sequente de actos que preparam a decisão, também ela nada propõe
em matéria de reposição de subsídio.

A conclusão que se alcança é, por conseguinte, que a entidade
recorrida não proferiu qualquer decisão a determinar a reposição
pelo recorrido de subsídio de desemprego. Não há acto administrativo
a exprimir, nesse sentido, a vontade psicológica e funcional do órgão
administrativo - nem consequente definição, em tais moldes, da esfera
jurídica do recorrido.

Todavia, uma vez que se criou a aparência de que essa decisão
fora tomada, com a notificação ao interessado de que haveria re-
posições a efectuar e indicação das respectivas guias, importa aqui
declarar a respectiva inexistência jurídica (cf. a doutrina dos Acs.
deste Supremo Tribunal de 4.2.82, proc.o no 14.705, 30.10.90, proc.o
no 22.945, 9.2.95, proc.o no 30.626, e 13.5.98, proc.o no 38.085).

Adquirida a certeza de que o conteúdo do acto se confina ao in-
deferimento do pedido de concessão de subsídio à criação do próprio
emprego, resta apurar se esta decisão se encontra ou não fun-
damentada.

A sentença entendeu que não, pois o despacho não remete para
as informações dos serviços, cujos fundamentos não absorve, além
de que estas não são conclusivas quanto aos fundamentos, quer de
facto, quer sobretudo de direito. Por outro lado, a invocação feita
de modo expresso da “legislação em vigor” não cumpre o dever de
fundamentação de jure.

Esta decisão é inteiramente acertada. Na realidade, dizer que se
indefere determinada pretensão dum particular “de acordo com a
legislação em vigor” de modo algum satisfaz a exigência legal da
enunciação dos fundamentos de direito. Para que isso aconteça é
mister que o autor do acto indique, se não a norma ou normas em
que se apoia, a “doutrina legal” ou os “princípios jurídicos” que aplica.

7665

É essa a orientação pacífica da nossa Jurisprudência (cf, entre outros,
os Acs. deste Supremo Tribunal de 8.6.98, proc.o no 42.212, 10.11.99,
proc.o no 30.897). No mínimo a fundamentação de direito tem de
dar a conhecer o “quadro jurídico-normativo” que justifica a decisão,
o qual tem, no entanto, de ser “perfeitamente determinado” - vide
Acs. de 27.2.99 e 28.10.99, resp. proc.os nos 36.197 e 44.051.

Só assim se pode considerar cumprida a exigência da fundamentação
de jure feita no art. 125o do CPA.

Correcta foi igualmente a conclusão, tirada na sentença, de que
não é possível aproveitar como fundamento do despacho os consi-
derandos da informação e do parecer que constam da folha sobre
que foi lançado. Efectivamente, o despacho é absolutamente falho
de qualquer indicação, mesmo imprecisamente expressa, de concor-
dância com essas razões (por vezes aceita-se que em lugar da expressão
“concordo” se utilize outra menos adequada, mas que inculque uma
ideia de remissão para o que vem informado ou proposto, como a
palavra “visto”). E sendo assim não pode aceitar-se que a motivação
que o autor do acto ignorou desempenhe a função de fundamentar
a decisão que tomou.

Neste caso, porém, o atenuar dessa exigência não levaria a salvar
o acto relativamente à exigência da fundamentação, pois nem o des-
pacho da chefe de repartição nem muito menos o da chefe de secção
(que manifesta até as duas “dúvidas” quanto à decisão a tomar) for-
necem um quadro de razões fácticas e de direito capazes de servir
de sustentáculo ao indeferimento do pedido de subsídio (recorde-se
que quanto à reposição de quantias anteriormente recebidas foi já
julgado não terem sido objecto de qualquer decisão). Existe, é certo,
o relato de certos passos dados e diligências feitas, e ainda a afirmação
de que determinada acta de sociedade, entregue pelo beneficiário,
“não tem validade, pois não é reconhecida pelo notário”, mas essa
é uma observação que se prende com a outra questão, a dos subsídios
indevidamente recebidos. Acerca da candidatura ao subsídio à criação
de emprego, nada se diz pura e simplesmente.

Em suma, mesmo que pudesse validar-se como fundamentação do
acto o que consta do despacho e informação que o antecedeu, sempre
ela pecaria por insuficiência e falta de clareza.

Contra isto não se diga, como faz a recorrente, que o vício de
forma daqui resultante é irrelevante, em função do princípio do apro-
veitamento e conservação do acto administrativo. Para a recorrente,
o resultado decisório teria em todo o caso de ser idêntico, pelo facto
de o recorrido não ter direito ao subsídio de criação de emprego,
nem às prestações de desemprego que recebeu.

É que esse princípio só pode ser convocado quando o juiz possa
estar seguro - sem margem para a menor dúvida - de que o acto,
com o sentido e conteúdo com que foi praticado, era a única decisão
admissível à luz da vinculação legal - é esse o entendimento uniforme
da Jurisprudência (vejam-se os Acs. de 21.6.00, proc.o no 46.102,
21.9.00, proc.o no 46.508, e 1.2.01, proc.o no 46.825).

Um tipo legal que consinta margem de discricionariedade, difi-
culdades na interpretação da lei ou na fixação dos pressupostos de
facto - tudo são circunstâncias que comprometem o aproveitamento
do acto pelo tribunal:

Por isso é que, no domínio da fundamentação, só é viável o recurso
a esse princípio quando tenha havido enunciação suficiente, embora
errónea, dos fundamentos de facto ou de direito, mas não nos casos
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de falta ou insuficiência de fundamentação - vide os Acs. deste S.T.A.
de 13.4.00 (Pleno), proc.o no 31.173, e de 24.11.99, proc.o no 37.191.
Curiosamente, este último aresto versa sobre acto de teor quase idên-
tico ao que aqui foi contenciosamente impugnado, em que deter-
minada pretensão foi indeferida com a mera invocação de ”não ter
suporte legal”. Fórmula esta que - tal como agora se decide - foi
então julgada inapta para satisfazer os requisitos da fundamentação,
visto não habilitar a conhecer as razões factuais e legais pelas quais
se decidiu dessa forma.

Improcedem, deste modo, as conclusões da alegação da recorrente.
Nestes termos, acordam em declarar a inexistência jurídica de acto,

ordenando a reposição de quantias abonadas ao recorrido como sub-
sídio de desemprego e, no mais, em negar provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Simões de Oliveira (Rela-
tor) — Madeira dos Santos — Abel Atanásio.

Acórdão de 7 de Novembro de 2001.

Assunto:

Competência do Tribunal Central Administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

É da competência do TCA o conhecimento de recurso ju-
risdicional de sentença do TAC que concedeu provimento
o recurso contencioso de acto do Conselho de Administração
de Empresa Municipal que aplicou a pena disciplinar de
inactividade por um ano a funcionário em regime de re-
quisição, pertencente ao quadro de pessoal da respectiva
Câmara Municipal.

Recurso n.o 48.058 em que é recorrente Conselho de Administração
de Águas de Gaia E.M. e recorrida Maria da Conceição Morais
Mendes, de que foi Relator o Exmo. Sr. Conso Abel Atanásio.

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

Maria da Conceição Morais Mendes, com os demais sinais cons-
tantes dos autos, interpôs, no Tribunal Administrativo de Círculo do
Porto, recurso contencioso da deliberação do Conselho de Admi-
nistração de ”Águas de Gaia, E.M.”, de 24/1/2000 que, na sequência
de processo disciplinar, lhe aplicou a pena de um ano de inactividade.

Por sentença de fls. 143 e segs. foi dado provimento ao recurso
e declarado nulo o acto impugnado, por falta de atribuições da en-
tidade recorrida, nos termos do arto 133o, no 2, al. b) do C.P.A.

Inconformada, a autoridade recorrida recorre jurisdicionalmente
para este STA.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido de ser declarada a incompetência deste Supremo Tribunal Ad-
ministração para conhecer do recurso.
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Notificada a recorrente para se pronunciar, manifestou a sua con-
cordância com a posição do Ministério Público e requereu a remessa
do processo ao Tribunal Central Administrativo.

Independentemente de vistos, dada a cumplicidade da questão,
cumpre decidir.

De acordo com o disposto na al. a) do arto 40o do ETAF, na
redacção dada pelo arto. 1o do Dec. Lei no 229/96, de 29/11, compete
à Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Ad-
ministrativo (TCA) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais
administrativos de círculo que versem sobre matéria relativa ao fun-
cionalismo público ou que tenham sido proferidos em meios pro-
cessuais acessórios.

Por força dos Estatutos da Empresa Municipal recorrida e do pro-
tocolo celebrado com a Câmara Municipal, a recorrente contenciosa
encontra-se em regime de requisição, continuando integrada no qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Assim, independentemente da questão de fundo que está subjacente
ao presente recurso - respeitante à competência disciplinar sobre a
recorrente, se pertence à Câmara Municipal ou à entidade recorrida
- a verdade é que o arto 104o do ETAF utiliza uma noção ampla
de ”relação jurídica de emprego público” que seguramente abrange
a situação dos autos para efeitos de determinação da competência
do tribunal.

Deste modo, nos termos dos citados preceitos, o conhecimento
do presente recurso jurisdicional é da competência do Tribunal Central
Administrativo.

Pelo exposto, acordam em declarar a incompetência deste Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso juris-
dicional.

Sem custas.
Transitado, remetam-se os autos ao TCA, de acordo com o re-

querido a fls. 223.

Lisboa, 7 de Novembro de 2001. — Abel Atanásio (relator) — An-
tónio Samagaio — Simões de Oliveira.

Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Assunto:

Execução de julgado. Reconstituição da situação actual hi-
potética. Concurso de provimento. Acto de exclusão. Acto
de nomeação. Acto consequente. Nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Anulado contenciosamente o acto que excluiu certos can-
didatos do concurso de provimento de determinado lugar
- no caso de chefe de serviço de certo hospital central - a
reconstituição da situação actual hipotética, imposta pela
execução do juízo anulatório, implica a reabertura do
procedimento do referido concurso na fase de admissão
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dos candidatos, fase na qual não poderá contudo o júri
reincidir no anterior motivo que levou à exclusão dos
referidos candidatos, entretanto julgado ilegal pelo Tri-
bunal.

II — O procedimento do concurso assim reaberto rege-se pela
lei vigente ao tempo da execução de julgado, salvo no
que respeita aos requisitos de facto e de direito de ad-
missão ao concurso, matéria em que se aplica o regime
legal vigente à data da elaboração da inicial lista de ad-
missão e exclusão dos candidatos.

III — O acto que no termo do procedimento do concurso re-
ferido na conclusão I nomeou o candidato aí melhor
classificado, é consequente daquele outro que anterior-
mente havia excluído certos candidatos do mesmo con-
curso, pelo que, anulado contenciosamente este último,
é nulo aquele outro de nomeação.

Recurso n.o 29.578-A em que são recorrentes Joshuo Gabriel Benoliel
Ruah e outro e recorrido o Ministro da Saúde, de que foi Relator
o Exmo. Conselheiro Dr. Gouveia e Melo.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2.a Subsecção):

Por acórdão desta Secção, de fls. 41 e segs., foi declarada a ine-
xistência de causa legítima de inexecução do acórdão, também da
mesma Secção, de 11/3/93 - confirmado pelo acórdão do Pleno, de
28/3/96 -, que anulou (com base em vício de violação de lei) o despacho
do Ministro da Saúde, de 21/3/91, que negou provimento ao recurso
hierárquico que os ora requerentes, Joshua Gabriel Benoliel Ruah,
Adolfo José Rommel Rangel, José Manuel Reis dos Santos e Hélder
Albino Sousa Coelho, todos melhor identificados nos autos, por sua
vez estes haviam interposto da deliberação de 20/3/89 do júri do con-
curso de provimento de um lugar de chefe de serviço de urologia
do Hospital de Santa Maria, publicado através do aviso inserto no
DR, II Série, de 16/9/88, deliberação essa que os excluiu do mesmo
concurso.

Seguidamente ao referido acórdão da Secção de fls. 41, foram ou-
vidos, sobre os actos e operações em que se analisaria a integral
execução do acórdão anulatório contido no aresto ora exequendo
- o ac. da Secção, de 11/3/93, confirmado pelo acórdão do Pleno,
de 28/3/96 -, tanto a autoridade requerida, o Secretário de Estado
dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde, como o Hospital
de Santa Maria, através do respectivo conselho de administração,
por a execução em causa também dizer respeito a este órgão, ex-
primindo ambas as entidades o respectivo ponto de vista, ao qual
se aludirá adiante.

Também na mesma sede foi ouvido o requerido particular, José
Luís Paiva Carneiro de Moura, melhor identificado nos autos, na
sua qualidade de contra-interessado provido no lugar posto a concurso
e do qual, como se disse, os ora requerentes haviam sido excluídos
por força do despacho anulado pelo acórdão exequendo.

Igualmente na exposição subsequente se irá apreciar a posição de-
fendida por este contra-interessado.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal teve visto nos autos.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
(1) cfr. neste sentido o ac. do Pleno de 13/4/2000, n.o 31616, acs. da Secção, de 1/7/97,

rec. n.o 39.205 e de 1/12/93, rec. 31.797
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Conforme resulta do relato acabado de fazer, proferido que foi
o já referido acórdão, de fls. 41 e segs., que declarou no caso a ine-
xistência de causa legítima de inexecução do acórdão exequendo - ac.
da Secção de 11/3/93, confirmado pelo ac. do Pleno, de 28/3/96 - im-
porta agora especificar, nos termos do arto. 9o, n.o 2, do DL n.o
256-A/77, de 17 de Junho, os actos e operações em que a execução
deverá consistir e o prazo em que deverão ter lugar, declarando nulos
os eventuais actos praticados em desconformidade com a sentença
(e anulando aqueles que tenham sido praticados com invocação ou
ao abrigo de causa legítima de inexecução não reconhecida).

No caso dos autos, nenhuns actos - pelo menos que até ao momento
presente tivessem sido comunicados a este Supremo Tribunal - foram
praticados em sede de execução de julgado.

A Administração, como se reconheceu no acórdão referido, de
fls. 41 e segs., que julgou não existir no caso causa legítima de ine-
xecução, limitou-se a assumir o propósito de vir a executar o acórdão
exequendo, sem que contudo tivesse concretizado tal intenção no
plano da realidade.

Daí que a primeira tarefa que se impõe é a de especificar, nos
termos já referidos, os actos e operações que, no caso, a Administração
deverá praticar em sede de execução de julgado.

O primeiro desses actos a praticar será o de admissão ao concurso
em causa por parte do júri; dos ora requerentes, já que, como se
disse, a sua anterior exclusão do mesmo concurso pelo acto anulado
pelo acórdão exequendo foi julgada definitivamente ilegal.

Isso não significa contudo que tais interessados não possam, even-
tualmente, vir a ser excluídos do concurso em causa com base em
outro fundamento distinto daquele que presidiu à sua anterior ex-
clusão, pois que o acórdão exequendo só faz caso julgado no domínio
da concreta ilegalidade (causa de pedir) que determinou o juízo
anulatório.

Uma vez os ora requerentes admitidos ao concurso, seguir-se-ão
os demais termos do concurso.

Mas aqui, há que fazer uma necessária precisão.
O concurso no qual foi praticado o acto anulado pelo acórdão

ora exequendo foi aberto por aviso publicado no DR de 16/9/88,
há mais de 13 anos, portanto.

E o regulamento ao abrigo do qual tal concurso foi aberto foi
a Portaria n.o 231/86, de 25/5, revogada, há muito também, pela Por-
taria n.o 114/91, de 7 de Fevereiro.

Ora quando está em jogo a execução de sentença anulatória, pese
embora a mesma produzir efeitos retroactivos, há que respeitar em
tal execução o regime jurídico vigente ao tempo da mesma execução (1)
pois tal o exige o correcto prosseguimento do interesse público nos
termos em que o mesmo resulta definido no correspondente regime
jurídico.

É claro que essa aplicação do regime jurídico vigente à data da
execução não pode ir ao ponto de com ela se ir desrespeitar o caso
julgado da sentença exequenda.

No caso dos autos, isso significa que no domínio dos requisitos
de admissão ao concurso em causa - e recorde-se que o acto anulado
se situou numa sua fase inicial como é a da admissão e exclusão
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dos candidatos -, tal fase terá de ser inteiramente regida pelo regime
jurídico ao tempo aplicável, consubstanciado, como se viu, na Portaria
n.o 231/86.

Mas, nas fases subsequentes, haverá que aplicar, diferentemente,
o regime jurídico que seja o actualmente vigente para o concurso
de provimento do tipo que foi aberto através do aviso publicado no
DR, II Série, de 16/9/88.

Isso também deverá valer quanto à composição do júri, se por-
ventura o mesmo não puder funcionar com a composição anterior-
mente fixada, em virtude de factos supervenientes (como, p. ex., a
extinção da relação de serviço por parte de qualquer dos seus titulares).

Afigura-se assim sem sentido a intenção expressa pelo conselho
de administração do Hospital de Santa Maria de na escolha dos ti-
tulares do novo júri, apenas os poder recrutar entre aqueles que,
à data da abertura do concurso em causa, já reunissem em si os
requisitos legais para esse efeito.

Precisados os actos a praticar em sede de execução de julgado
- admissão (em princípio) ao concurso em causa dos ora requerentes
e prática dos subsequentes actos do procedimento do concurso em
causa, estes com aplicação do regime jurídico vigente à data da exe-
cução - , importa definir o respectivo prazo.

Como se trata de concurso para preenchimento de uma vaga de
chefe de serviço de urologia no Hospital de Santa Maria, julga-se
adequado fixar um prazo de cento e trinta e cinco dias para a ela-
boração por parte do júri da lista de classificação final dos candidatos,
pois que a partir desta fase a duração do concurso ficará dependente
de factores de natureza aleatória, como disso é bom espelho o caso
dos autos.

Especificados os actos e operações em que deverá consistir a exe-
cução em causa, importa agora ver se o acto de nomeação do con-
tra-interessado, José Luís Paiva Carneiro de Moura, para o lugar
posto a concurso, concurso esse do qual, como se disse, foram excluídos
os ora requerentes por despacho ministral entretanto anulado con-
tenciosamente, não será por essa via nulo, nulidade que se deverá
declarar.

Semelhante questão fora já relegada - o respectivo conhecimento
- para final no acórdão interlocutório de fls. 41 e segs. que, como
se disse, declarou no caso a inexistência de causa legítima de
inexecução.

Importa, pois, enfrentar a aludida questão.
Antes de mais interessa ver em que termos o contra-interessado,

José Luís Paiva de Moura, se opõe, pois essa é a sua atitude, a que
o acto da sua nomeação, como chefe de serviço de urologia do Hospital
de Santa Maria, seja declarado nulo por este Supremo Tribunal.

O aludido contra-interessado defende a sua tese nos termos se-
guintes, que se transcrevem:

«1. O ora respondente não pode ser prejudicado nem no seu ven-
cimento, nem no exercício das suas funções que vem desempenhando
de forma regular e empenhada há mais de 10 anos.

«2. Aplicam-se no caso concreto os princípios do direito laboral.
«3. O ora respondente foi nomeado e bem nomeado.
«4. Os recorrentes não pediram a suspensão de eficácia do acto

de nomeação do ora respondente, e tal conduta processual dos exe-
quentes contribuiu para que se consumasse e estabilizasse o exercício
de funções pelo respondente, há mais de dez anos, como chefe do

(2) cfr. por todos o ac. deste STA, de 14/3/2001, rec. n.o 38674, bem como os arestos
no mesmo citados.

(3) cfr., neste sentido o ac. do Pleno, de 17/6/93, rec. n.o 24447, publicado nos ”Acórdãos
Doutrinais”, no.101, p. 657.
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Serviço de Urologia do Hospital de Santa Maria e posteriormente,
desde 1994, como Director do mesmo serviço;

«5. O acto anulado é o acto de não admissão da candidatura dos
exequentes, não havendo qualquer juízo jurídico acerca do processo
de nomeação do ora respondente;

«6. Verifica-se o decurso de longo tempo de exercício pacífico,
contínuo e público das funções de Chefe de Serviço de Urologia do
hospital de Santa Maria por parte do respondente, exercício esse
que legitima a situação deste e que lhe deve e tem de conferir direito
ao lugar, independentemente da execução do acórdão.

«7. O provimento do ora respondente no lugar em causa, ao con-
trário do pretendido pelos exequentes, não pode ser posto em causa.

«8. Este tem direito ao lugar e adquiriu-o por via daquilo a que
Marcelo Caetano apelida de uma espécie de usucapião, no seu Manual
de Direito Administrativo, Tomo II, a págs. 622 e 623 (9.a edição),
tanto mais que está decorrido o período de dez anos no exercício
de tais funções».

Apreciemos semelhante argumentação.
No procedimento do concurso em causa, o acto de nomeação do

ora contra-interessado, José Luís Paiva Carneiro de Moura, em virtude
de o mesmo ter sido classificado naquele concurso em primeiro lugar
e de tal concurso se destinar ao provimento de um único lugar - o de
chefe do serviço de urologia do Hospital de Santa Maria - tem de
ser qualificado como um acto consequente do anteriormente praticado
no referido concurso e que do mesmo excluiu os ora requerentes.

Na verdade, sendo acto consequente de outro anterior o que é
praticado ou dotado de certo conteúdo em virtude desse mesmo acto
anterior (2), resulta que o acto de nomeação que assenta em selecção
de candidatos operada em concurso de provimento, como no caso,
mas em que o universo dos candidatos a seleccionar foi determinado
com base em acto que veio a ser anulado contenciosamente, vai con-
dicionar a escolha final do ou dos mais aptos através, como no caso,
do estreitamento do universo dos candidatos.

Ora, segundo a jurisprudência de há muito assente deste Supremo
Tribunal, os actos consequentes de actos declarados nulos ou anulados
são nulos.

Mas igualmente é jurisprudência deste Supremo Tribunal a de que
a assim enunciada regra não deve ser aplicada de um modo rígido
e automático: antes a nulidade dos actos consequentes de actos nulos
ou anulados só deverá ser decretada pelo Tribunal apenas e na justa
medida em que tal seja postulado pela reconstituição da situação
actual hipotética em sede de execução de sentença que tenha anulado
(ou declarado nulo) certo acto - princípio da proporcionalidade (3).

No caso dos autos, porém, não há que fazer o apelo a este último
princípio.

Na verdade, no procedimento do concurso em causa, os ora re-
querentes de um lado e do outro o que na sequência do mesmo
concurso veio a ser provido no lugar, por virtude da escolha nele
feita, apresentam interesses contrapostos: aquilo que beneficia ou é
susceptível de beneficiar aqueles primeiros, prejudica ou é susceptível
de prejudicar aquele outro.
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Isto porque num concurso como meio de recrutamento de pessoal
na função pública, cada um dos candidatos concorre com cada um
e todos os restantes.

Descendo agora ao caso dos autos, temos que, como se disse já,
os ora requerentes foram, assim se decidiu no acórdão exequendo,
ilegalmente excluídos do concurso de provimento no termo do qual
o ora requerido particular (José Luís Paiva Carneiro de Moura) veio
a ser nomeado no lugar posto a concurso (de chefe de serviço de
urologia do Hospital de Santa Maria).

Sendo este último acto de nomeação um acto consequente daquele
outro que no concurso em causa tinha excluído do mesmo os ora
requerentes como acima se viu, resulta evidente que a reconstituição
actual hipotética na sequência da anulação contenciosa do acto de
exclusão implica necessariamente a nulidade do consequente acto de
nomeação.

É que, sem a eliminação deste último, não será concebível o pros-
seguimento do concurso com a admissão no mesmo dos candidatos
anteriormente excluídos, pois um concurso de provimento de lugar
já preenchido constitui uma impossibilidade jurídica.

Conclui-se assim que o acto que nomeou o ora requerido particular,
José Luís Paiva Carneiro de Moura, na sequência do referido concurso
de provimento, chefe de serviço de urologia do Hospital de Santa
Maria, é nulo.

Contra semelhante conclusão alinha aquele requerido particular
três ordens de razões, como resulta da posição do mesmo constante
do seu articulado de fls. 33, já acima transcrito.

A primeira dessas razões é a de que no caso em apreço se aplicariam
”os princípios do direito laboral”.

Só que nos encontramos no âmbito do contencioso administrativo
e, dentro dele, como se viu, no mais estreito campo da execução
das sentenças nele proferidas, no qual se não aplicam as regras ou
os princípios do direito laboral.

É certo que no âmbito do direito administrativo também existem
relações de emprego público, mas também estas apresentam regime
próprio (administrativo) que se não confunde com o das relações
laborais em geral.

A segunda ordem de razões alinhada consiste na alegação segundo
a qual os ora requerentes não terem em tempo oportuno pedido
a suspensão de eficácia do acto de nomeação do ora requerido par-
ticular, contribuindo assim - alega-se ainda - com semelhante conduta
processual, para que ”se consumasse e estabilizasse o exercício de
funções” daquele, ”há mais de dez anos como chefe de serviço de
urologia do Hospital de Santa Maria e posteriormente, desde 1994,
como Director do mesmo serviço”.

Mas semelhante argumentação parte de um pressuposto errado,
o de que os ora requerentes pudessem ter requerido a suspensão
de eficácia do acto de nomeação do requerido particular.

É que tal acto, já se viu, assume a natureza de um acto, consequente
daquele outro, anulado contenciosamente, que excluiu os ora reque-
rentes do dito concurso. E daí que, como acto consequente, não pu-
desse ser autonomamente impugnado na via contenciosa. Não o sendo,
não podiam também os ora requerentes lançar mão, pelo menos triun-
fantemente, da providência cautelar de suspensão de eficácia, a qual,
como é sabido, é sempre dependência do recurso contencioso do
mesmo acto (artos 76o, n.o 1 e 77o, n.o 1 da LPTA).

(4) Vejam-se já os arestos citados por M. Caetano, no seu ”Manual de Direito Admi-
nistrativo”, tomo 11, 9a. Edição (reimpressão), Coimbra, 1980, pp. 646 e segs.”
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Finalmente, resta apreciar a última das três ordens de considerações
alinhadas pelo ora requerido particular contra a solução, a que acima
chegou, da nulidade do acto de nomeação.

Segundo o mesmo, ele ”tem direito ao lugar (de chefe de serviço
de urologia do Hospital de Santa Maria) e adquiriu-o por via daquilo
a que Marcello Caetano apelida de usucapião (Manual de Direito
Administrativo, Tomo II, págs. 622 e 623 -9.a edição), tanto mais
que está decorrido e excluído o período de dez anos no exercício
de tais funções”.

Analisemos, mais detidamente, esta ordem de consideração.
É certo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem aceitado

que em situações de provimento nulo (ou juridicamente inexistente)
o decurso do tempo por um período mais ou menos longo, do exercício
de funções por parte de agente putativo, de forma pacífica, contínua
e pública, é susceptível de conduzir a uma espécie de ”usucapião”
a favor do agente de facto, conferindo-lhe por essa via o direito ao
lugar (4).

E no caso dos autos, o ora requerido particular passou a exercer
as funções para que foi nomeado na sequência do concurso em causa,
em que ficou graduado em primeiro lugar, em 10/4/90, ou seja, há
mais de 10 anos a esta parte.

Só que o entendimento firmado na aludida jurisprudência deste
Supremo Tribunal não é susceptível de ser aplicado à situação sub
judice, atento o seu especial recorte.

É que nos autos estamos confrontados com um pedido de execução
de julgado - o julgado no ac. da Secção, de 11/3/93, confirmado pelo
Pleno no seu ac. de 28/3/96 - pedido de execução esse formulado,
perante a passividade da Administração na sequência daquele julgado,
pelos recorrentes contenciosos.

Ora, a entender-se porventura que não obstante o acto de pro-
vimento do ora requerido particular ser nulo, o mesmo teria adquirido
o direito ao respectivo lugar, na base do entendimento jurisprudencial
acima explicitado, tal conduziria a que o juízo anulatório obtido pelos
ora requerentes através do recurso contencioso tendo por objecto
o acto que os havia excluído do concurso em causa, ficasse inteiramente
desprovido de efeitos práticos.

É que reconhecida, porventura de direito, a situação de facto do
requerido particular, ou seja, reconhecendo-se ao mesmo o direito
ao lugar, não faria sentido então voltar a admitir os ora requerentes
no concurso, concurso que visava, precisamente, o provimento do
mesmo lugar.

Assim, tendo os ora requerentes um direito à execução do julgado,
pois só assim se assegura aos mesmos a tutela jurisdicional efectiva
de que fala a n.o 4 do arto. 268o da Constituição, a situação de facto
do requerido particular, pelo decurso entretanto verificado, do exer-
cício de funções em que foi investido por força de acto de nomeação
nulo, não merece protecção.

Mais: reconhecer o direito deste ao lugar no apontado circuns-
tancialismo seria negar aos ora requerentes o direito a uma tutela
jurisdicional efectiva, com violação do n.o 4 do art.o 268o da Cons-



(5) Cfr. nesse sentido o ac. deste Supremo Tribunal de 14/3/2001 (rec. n.o 38674) já
citado anteriormente.
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tituição, uma vez que a anulação, que obtiveram, do acto que os
tinha excluído do concurso, ficaria desprovida de quaisquer efeitos.

Para finalizar, importa ainda, mas com brevidade, apreciar duas
outras possíveis objecções de direito que seriam susceptíveis de ser
contrapostas à solução, a que acima se chegou, da nulidade do acto
de nomeação do requerido particular no lugar posto a concurso.

A primeira dessas possíveis objecções poderia partir do previsto
da al. i) do n.o 2 do arto. 133o. do Cód. Proc. Adm.

Ao que se levantariam dois obstáculos, porém.
O primeiro é o de que o próprio Código de Procedimento Ad-

ministrativo não é aplicável à situação sub judice, uma vez que o
acto de nomeação (acto consequente) foi praticado a 10/4/90 antes
da entrada em vigor daquele diploma (16/5/92 - cfr. arto 2o. do DL
n.o 442/91, de 15/11, que aprovou o mesmo).

De todo o modo, nunca a norma da al. i) do n.o 2 do arto. 133o,
do Cód. Proc. Adm., seria invocável, uma vez que os ”contra-inte-
ressados” de que fala tal preceito - e cujas expectativas na manutenção
dos actos consequentes de actos nulos se pretende acautelar - não
abrangem os contra-interessados que foram, como no caso aconteceu
com os ora requerentes, citados naquela qualidade no próprio recurso
contencioso, como tem sido aliás, o entendimento deste Supremo
Tribunal (5).

A segunda das possíveis objecções residiria no disposto no arto 51o

do DL no 204/98, de 11 de Julho, diploma que regula o concurso
como forma de recrutamento do pessoal para os quadros da Ad-
ministração Pública.

É certo que este diploma não é aplicável em princípio (cfr. o n.o 2
do seu arto. 3o) às carreiras com regime específico, como as carreiras
médicas, mas sempre poderia defender-se - matéria que não interessa
aqui dilucidar em definitivo - constituir aquele arto. 51 o. mera aflo-
ração de um princípio geral, aplicável em todos os concursos da função
pública. Analisemos o problema nesta perspectiva.

Dispõe o citado arto. 51o que ”para reconstituição da situação actual
hipotética decorrente da procedência de recurso contencioso de anu-
lação, o recorrente que adquiriu o direito ao provimento poderá sem-
pre exigi-lo, ainda que como supranumerários, em lugar a extinguir
quando vagar”.

Semelhante preceito rege apenas, como resulta logo da sua própria
letra, para aquelas situações em que o juízo anulatório se tenha ba-
seado no reconhecimento por parte do Tribunal de que o recorrente
deveria ter sido classificado no concurso em termos de resultar de
tal classificação o dever para a Administração de o nomear para o
lugar ou um dos lugares postos a concurso, o que certamente só
de raro em raro acontece.

E mesmo nessa restrita hipótese, a criação de lugar como supra-
numerário, como forma de dar execução ao juízo anulatório, surge
como mera possibilidade residual, isto para aquelas situações em que
o provimento no lugar ou num dos lugares postos a concursos se
não mostre, em sede de execução, viável.

Ora, no caso dos autos, nem se verifica o primeiro circunstancialismo
referido, uma vez que aquilo que resulta do juízo anulatório é apenas
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que a admissão dos concorrentes excluídos do concurso terá de ser
reapreciada mas sem reincidência no motivo que anteriormente levou
àquela exclusão, nem tão-pouco, como resulta das considerações mais
acima expostas, se encontra fechada aos concorrentes excluídos, uma
vez admitidos a concurso, que possa qualquer deles porventura vir
a ser nele graduado em primeiro lugar e, em consequência disso,
ser provido no lugar posto a concurso.

Conclui-se, assim, reafirmando-se o que já anteriormente se tinha
dito, que o acto de nomeação do ora requerido particular, José Luís
Paiva Carneiro de Moura, no lugar de chefe de serviço de urologia
do Hospital de Santa Maria, é nulo, o que se deve declarar.

Termos em que se especificam os actos e operações a praticar
em execução do acórdão desta Secção de 11/3/93, confirmado pelo
acórdão do Pleno, de 28/3/96, do seguinte modo:

a) O Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria deverá
nomear novo júri do concurso para provimento de uma vaga de chefe
de serviço de urologia aberto por aviso publicado no DR, II Série,
n.o 215, de 16/9/88, se e na medida em que qualquer dos então no-
meados para tal júri não preencha actualmente todos os requisitos
para o efeito. Prazo: 30 dias;

b) No caso de nomeação de novo júri, os requisitos para tal no-
meação deverão ser reportados à data da sua efectivação e não à
data da constituição do primeiro júri;

c) Constituído o júri nos termos acima referidos, deverá o mesmo
reapreciar a admissão ao mencionado concurso por parte dos ora
requerentes - Joshua Gabriel Benoliel Ruah, Adolfo José Rommel
Rangel, José Manuel Reis dos Santos e Hélder Albino Soares Coelho,
sem contudo reincidir no motivo que levou à anterior exclusão dos
mesmos; os requisitos, tanto de facto como de direito, para admissão
ao concurso deverão ser os existentes à data da elaboração da primeira
lista provisória de admissão e exclusão dos concorrentes (fls. 16 dos
autos do rec. principal - rec. n.o 29 578). Prazo 15 dias;

d) Seguidamente deverá o júri do concurso proceder às restantes
operações do concurso, observando, quanto à respectiva disciplina,
o regime jurídico que for o então em vigente. Prazo 90 dias.

e) Todos os prazos acima referidos correrão seguidamente, sem
suspensão nos sábados, domingos e feriados;

f) A autoridade ora requerida - o Secretário de Estado dos Recursos
Humanos e da Modernização da Saúde, ou quem lhe tenha even-
tualmente sucedido nos respectivos poderes - deverá assegurar, no
âmbito dos seus poderes de tutela, a fiel execução nos termos acima
especificados, dos actos e operações referidos;

Mais se decide declarar a nulidade do acto de nomeação, na se-
quência do concurso publicado através do aviso inserto no DR, II Série,
n.o 215, de 16/9/88, do ora requerido, José Luís Paiva Carneiro de
Moura, no lugar de chefe de serviço de urologia do Hospital de Santa
Maria, posto a concurso.

Sem custas.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Pedro Manuel de Pinho de
Gouveia e Melo (Relator) — Rosendo Dias José — João Manuel
Belchior.
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Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Recurso n.o 46.242, em que são recorrente Arménio de Barros Ro-
drigues e recorrido António Alberto de Castro Fernandes, Vereador
da Câmara Municipal de Santo Tirso, e de que foi Relator o Exm.o
Juiz Cons.o Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Arménio de Barros Rodrigues, id. nos autos, recorre da sentença
de fls. 54 e segs. que rejeitou liminarmente, nos termos do art.o 25.o,
n.o 1, da LPTA, o recurso contencioso interposto do acto do vereador
assessor da Câmara Municipal de Santo Tirso, de 4 de Maio de 1999.

Oportunamente apresentou as suas alegações, que concluiu assim:
“a) O despacho proferido em 9/9/1998 traduz-se num acto interno

e preparatório da decisão final, constituindo uma comunicação ao
recorrente da informação prestada pelo Departamento de Planea-
mento e Habitação da Câmara Municipal de Santo Tirso.

b) Tal acto é não definitivo por natureza, não possuindo força
executória.

c) O acto praticado em 4/5/1999 reveste-se de definitividade e exe-
cutoriedade, por dele emanar efectivamente a ordem que impõe ao
recorrente a obrigação de “facere”.

d) O acto administrativo em crise é ineficaz, decorrente do in-
cumprimento, pela Câmara Municipal de Santo Tirso, do preceituado
nos art.os 37.o, n.o 2 do Cód. Proc. Administrativo e art.o 15.o n.o 7,
do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro.

e) Editando aquela Autarquia periodicamente o seu Boletim In-
formativo, há pelo menos 15 anos, não procedeu - como legalmente
se impunha - à publicação da delegação de poderes atribuídos pelo
Exm.o Senhor Presidente da Câmara Municipal, por despacho de
14/1/1999, ao dito vereador assessor.

f) A referida Autarquia concedeu ao Recorrente o Alvará de Li-
cença n.o 997-P, de 13/9/1995 para efeitos de “legalização da colocação
da rede em cima do muro de vedação numa extensão de 65 metros”,
o que foi atendido.

g) O Alvará de Licença não sujeita o Recorrente a quaisquer outros
condicionalismos, designadamente os indevidamente exigidos em mo-
mento ulterior no acto em crise.

h) A rede, tal como se encontra no local, não viola, de modo algum,
qualquer interesse de ordem pública ou privada e, muito menos, o
previsto no art.o 13.o do Regulamento do Plano Director Municipal
de Santo Tirso, que não possui nenhuma aplicação nem vinculação
no caso em apreço.

i) Por isso, a fundamentação da realidade material descrita no acto
em causa é incongruente e não corresponde à verdade, havendo ma-
nifesto erro quanto aos pressupostos de facto ali consignados, razão
pela qual enferma o mesmo de vício de forma (Art.os 124.o e 125.o
do Cód. Proc. Administrativo).

j) A decisão proferida pelo vereador assessor da referenciada Au-
tarquia consiste numa conduta abusiva e arbitrária, não tendo qualquer
sustentação legal nem por objecto nenhum interesse de ordem pública,
pelo que padece também esse acto dos vícios de violação da lei e
desvio de poder, em prejuízo do Recorrente (Art.os 363.o e 364.o
do Código Administrativo).
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k) Existe inequívoca e expressa contradição entre os fundamentos
alegados no próprio acto administrativo e a norma legal indicada
como pretensamente contrariada pelo que, também neste aspecto,
é o mesmo anulável, por violação das disposições supracitadas e por
aplicação do disposto nos art.os 136.o, 138.o e 141.o do Cód.o Proc.
Administrativo.

l) A douta decisão em crise violou o preceituado nos art.os 25.o
n.o 1 da LPTA e 268.o n.o 4 da Constituição da República Portuguesa,
bem como a jurisprudência antes mencionada.

Termos em que, revogando V. Excias a douta sentença ora im-
pugnada e substituindo-a por Acórdão que declare recorrível o acto
em discussão (despacho de 4/5/1999), farão Elevada Justiça.”

Contra-alegando, a entidade recorrida defende o improvimento do
recurso.

E de igual entendimento é o Exm.o Magistrado do M.o P.o junto
deste Supremo Tribunal.

Correram os vistos legais.
Cumpre apreciar e decidir.
II - Vem dada como provada a seguinte matéria de facto relevante

para o caso:
“1. Em 23/03/98, o r.te Arménio de Barros Rodrigues foi notificado

pessoalmente do despacho de 06/03/98 do r.do vereador assessor da
CMST António Alberto de Castro Fernandes (doc.s de fls. 47 e 46
do processo administrativo cujo teor se dá aqui por reproduzido para
todos os legais efeitos).

2. Por esse despacho era manifestada a intenção da CMST ”...or-
denar a retirada dos elementos opacos existentes sobre uma rede
colocada em cima do muro de vedação do seu prédio sito naquele
lugar e freguesia, com o prédio vizinho a nascente.

A retirada daqueles elementos opacos fundamenta-se no facto de
apenas ter sido licenciada a colocação de rede vazada.

Mais se notifica de que, em conformidade com o estabelecido no
art.o 101.o do Código do Procedimento Administrativo, dispõe do
prazo até 10 dias úteis a contar da respectiva notificação para dizer,
por escrito, o que se lhe merecer sobre a decisão manifestada neste
despacho.

Notifique-se ainda de que, findo o prazo aqui mencionado (10 dias)
sem que o interessado venha invocar razões (de facto e de direito)
procedentes em contrário ou retirar voluntariamente aqueles elemen-
tos colocados sobre a rede, será emitida a ordem a que se alude
neste despacho, com todas as consequências” (doc.s de fls. 47 do
p.a, cujo teor se dá aqui por reproduzido para todos os legais efeitos).

3. Na sequência dessa notificação, o r.te apresentou a exposição
de fls. 49 a 51 do p.a. (cujo teor se dá aqui por reproduzido para
os legais efeitos), em que conclui pelo “...arquivamento do presente
processo por inexistir qualquer razão plausível e justificável para o
seu prosseguimento”.

4. Por ofício datado de 07/10/98, e recebido pelo r.te antes de
19/10/98, foi levado ao seu conhecimento o teor da informação pres-
tada pelo Departamento de Planeamento e Habitação da CMST e
que recaiu sobre a exposição referida no ponto 3. (doc. de fls. 57
e 58 do p. a., cujo teor se dá aqui por reproduzido para os legais
efeitos), sobre a qual o r.do lavrou o seguinte despacho “Concordo.
Notifique-se. Prazo improrrogável 10 dias. Findo o mesmo, a fisca-
lização informe e volte. Dar conhecimento ao queixoso. 98/9/9”.
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5. Por despacho do r.do, de 04/05/99, pessoalmente notificado ao
r.te a 09/06/99, foi determinado ao r.te que “...proceda aos trabalhos
de remoção da malha existente sobre a rede (...) em cima do muro
de vedação do seu prédio, no prazo de 10 (dez) dias.

O presente despacho fundamenta-se no facto de apenas ter sido
licenciada a colocação de rede vazada, e a presente situação estar
em contravenção com o disposto no art.o 13.o do Regulamento do
Plano Director Municipal de Santo Tirso.

Decorrido o prazo referido supra, sem que a ordem constante do
presente despacho se mostre cumprida, proceder-se-á à retirada da
referida malha por conta do infractor, tomando-se, para o efeito,
posse administrativa do terreno onde se encontra a rede sobre a qual
foi colocada aquela malha.

O desrespeito à presente ordem é punido com pena de prisão até
um ano ou com pena de multa até 120 dias de acordo com o disposto
no artigo 348.o do Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei núme-
ro 48/95, de 15 de Março.

Cumpra-se o presente despacho “(doc. de fls. 66 do p. a., cujo
teor se dá por reproduzido para os legais efeitos)”.

III - Conhecendo de direito.
O presente recurso jurisdicional vem interposto, como já se disse,

por Arménio de Barros Rodrigues da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo do Círculo (TAC) do Porto, que rejeitou o recurso con-
tencioso que antes interpusera do despacho de 4.5.99 do Vereador
Assessor da Câmara Municipal de Santo Tirso (CMST), por inad-
missibilidade do mesmo.

E, para tanto, afirmou-se numa relação de confirmatividade entre
este acto e um outro da mesma entidade de 9.9.98.

O recorrente centra a sua discordância no facto do acto prolatado
em 1998 - o primeiro na ordem temporal - ser, segundo diz, interno
e preparatório da decisão final, constando de uma comunicação que
lhe foi feita de informação prestada pelo Departamento de Planea-
mento e Habitação da CMST.

Só o acto de 4.5.99 - o contenciosamente recorrido - é que, acres-
centa, se reveste de definitividade e executoriedade por dele emanar
efectivamente uma ordem.

A serem exactos os pressupostos de que parte o raciocínio do re-
corrente, a razão não poderia deixar de estar da sua banda, pois
que não haveria acto administrativo susceptível de confirmação.

A sentença recorrida entendeu, no entanto, que aquele acto de
9.9.98 é um acto administrativo definitivo e executório.

E, com razão, desde já se adianta.
Vejamos porquê.
A entidade recorrida, através de um seu despacho de 6.3.98, afirmou

a intenção de ordenar a retirada dos elementos opacos existentes
sobre uma rede colocada em cima de um muro de vedação de prédio
do ora recorrente, sito no lugar de Agra, freguesia da Lama, por
apenas ter sido licenciada a colocação de rede vazada.

E invocando o art.o 101.o do Código do Procedimento Adminis-
trativo exarou-se ainda no mesmo que o interessado dispunha do
prazo de 10 dias para dizer por escrito o que se lhe oferecesse sobre
a decisão manifestada no despacho.

Findo o mesmo, e transcreve-se: “...sem que o interessado venha
invocar razões (de facto e de direito) procedentes em contrário ou
retirar voluntariamente aqueles elementos colocados sobre a rede,
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será emitida a ordem a que se alude neste despacho, com todas as
consequências legais”.

Foi então que Arménio de Barros Rodrigues, o aqui recorrente,
apresentou a exposição de fls. 49/50 do processo administrativo (p. a.).

Em sequência, o Departamento de Planeamento e Habitação da
CMST lavrou a informação de fls. 57 e segs, do p. a., no sentindo
de que as razões aduzidas pelo requerente careciam de fundamento,
concluindo-se textualmente assim:

“Dado o exposto, deverá manter-se o despacho de 6/03/1998 que
ordenou a retirada dos elementos opacos existentes sobre a rede co-
locada em cima do muro de vedação do prédio do ora requerente”.

Sobre tal informação foi lavrado o seguinte despacho pela entidade
recorrida, datado de 9/9/98, e que se transcreve:

“Concordo. Notifique-se. Prazo improrrogável 10 dias. Findo o mes-
mo a realização informe e volte. Dar conhecimento ao queixoso”.

E tudo isto foi, efectivamente, notificado ao interessado.
É patente, pois, face ao exposto, que tal despacho apropriando-se

da citada informação, não visou preparar qualquer decisão, antes cons-
titui ele mesmo um verdadeiro acto administrativo na noção que dele
nos dá o art.o 120.o do CPA, ou seja, estamos perante uma decisão
de um órgão da Administração que ao abrigo de normas de direito
público visou produzir efeitos numa situação individual e concreta.

Não é, pois, correcto afirmar-se que tal despacho não passa de
um mero acto interno e preparatório.

Carece, portanto, de razão o recorrente nas críticas que a este
propósito dirige à sentença, pois que nos encontramos efectivamente
perante um acto administrativo, como já se disse, sem dúvida lesivo,
definitivo e executório.

E, por assim ser, fica prejudicado o conhecimento das demais ques-
tões postas, as quais, aliás, não podem sequer integrar validamente
o objecto do recurso jurisdicional, pois que extravasam do campo
decisório da sentença impugnada.

Em tais termos, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com 30.000$00 e 15.000$00 de taxa de justiça

e procuradoria, respectivamente.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Manuel Ferreira Neto (rela-
tor) — Rui Manuel Pinheiro Moreira — Rosendo Dias José.

Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Recurso no. 47.434, em que são recorrente Dimprensa — Edições,
Distribuição e Publicidade, CRL, e recorrida a Câmara Municipal
de Braga e de que foi Relator o Ex.mo Conso. Dr. Marques Borges.

Acordam em conferência na Secção do Contencioso Administrativo
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - A Câmara Municipal de Braga veio requerer, ao abrigo do
arto. 669o no. 1 alínea a) do Código do Processo Civil, que fosse
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esclarecido o Acórdão de 25.9.2001, constante de fls 367 a fls. 376
dos autos, no sentido de saber se, no entendimento do decidido, o
título do jornal ”Correio do Minho” havia sido abrangido no auto
de venda autorgado em 24 de Novembro de 1997 entre a Direcção
Geral do Património e a Câmara Municipal de Braga, pois que, se-
gundo o Acórdão, o fundamento da vinculação do Regulamento ca-
marário ao cumprimento da Lei 20/86, ser o referido auto de venda.

II - A ”Dimprensa — Edições, Distribuição e Publicidade C.R.L,
recorrente vencedora, notificada da apresentação daquele pedido de
esclarecimento, nada veio dizer.

O Mo. Po. junto do S.T.A. salientou que no seu entendimento nada
haveria a esclarecer, uma vez que o teor do Acórdão era bem elu-
cidativo das razões e fundamentos pelos quais a sentença recorrida
havia sido revogada, uma vez que, sempre e em todo o caso, resultava
do regime aplicável, de acordo com o Acórdão que o Regulamento
camarário violava o regime decorrente quer da Lei 20/86, quer do
Decreto-Lei 358/86 de 27 de Outubro.

III - Apreciemos, então, o pedido de esclarecimento suscitado. O
esclarecimento de qualquer decisão judicial verifica-se, a pedido das
partes, nos termos do arto. 669o no 1 alínea a) do C.P.C., quando
a mesma contém qualquer referência ou menção que possa pôr em
causa o sentido do decidido. Entende a Câmara Municipal de Braga
que o pedido de esclarecimento formulado poderia afigurar-se im-
portante ”em sede de execução de sentença”.

O pedido de esclarecimento formulado não tem, porém, funda-
mento. Efectivamente, é manifesto, de acordo com o decidido, não
ser o ”fundamento da vinculação do Regulamento Camarário ao es-
trito cumprimento da Lei 20/86, o auto de venda outorgado entre
a DIP e a Câmara Municipal de Braga”. O Acórdão recorrido salienta,
inequivocamente, que a alienação do título do Jornal tinha que res-
peitar o disposto no arto. 2o no 2 da alínea a) da Lei 20/86 e o arto. 8o

no 1 da alínea a) do D.L. 358/86, uma vez que do regime constante
daqueles diplomas legais quer pelo disposto no arto. 2o no 3 da
Lei 20/86 de 21 de Julho, quer pelo disposto no arto. 11o no 2 do
Decreto-Lei 358/86, ”decorria a imposição legal para a Câmara Mu-
nicipal de Braga, de respeitar no concurso público aberto para alie-
nação do título do jornal o estabelecido no arto. 2o alínea a) da
Lei 20/96 e no arto. 8o no 1 alínea a) do Decreto-Lei 358/86 de 27
de Outubro”. E, foi atendendo ao desrespeito desses normativos, que
se concluiu ser ”manifesto que a norma regulamentar constante do
concurso e na alínea a) do ponto 3.1 do Regulamento... (camarário)
... violem diplomas legais de hierarquia superior, decidindo-se pela
anulação do acto impugnado.

O Acórdão recorrido revela, assim, inequivocamente, qual o sentido
da decisão adoptada e da legislação considerada aplicável, pelo que,
nada havendo a esclarecer, se indefere o pedido de esclarecimento
formulado.

Sem custas.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Joaquim Marques Borges (Re-
lator) — João Manuel Belchior — Adelino Lopes.

7681

Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Doutrina que dimana da decisão:

A existência de vaga no respectivo quadro especial é um pres-
suposto vinculado para a promoção ao posto imediato, de-
sinteressando para tal fim a existência de vaga em quadro
diferente.

Recurso n.o 47644 em que são recorrentes Cândido António Marques
Pais de Abrantes e outros e recorrido General Chefe do Estado
Maior do Exército. Relator, o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Rui
Pinheiro.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

Cândido António Marques Pais de Abrantes, Duarte Silva Moreira,
José Júlio Cordeiro Rodrigues, Nelson Baptista Lopes, Paulo dos
Santos Fernandes, Hélder Leonel Pereira de Abreu, Carlos de Sá,
José Carlos Moitinho Mendonça, Dimas dos Santos Vaz, Luís Manuel
Louro Vilela, José Napomuceno da Silva Dias, Carlos Manuel Lopes
Catalão, José Manuel de Carvalho Alves e Augusto José Cristino
Nobre recorrem para este Supremo Tribunal do acórdão do Tribunal
Central Administrativo que negou provimento ao recurso contencioso
que interpuseram do despacho, de 28 de Outubro de 1997, do CHEFE
DE ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO ( CEME ), que lhes indeferiu
requerimentos onde solicitavam a promoção ao posto de Major.

São as seguintes as conclusões da sua alegação de recurso:
I - Os recorrentes são oficiais do quadro técnico de Secretariado,

do QP do Exército, no qual ingressaram, no posto de Capitão, em
1JAN90, ex vi do disposto nos artos 31/1 e 49/2 do DL 34A/90, de
14/1, que aprovou o EMFAR.

II - São oriundos do antigo Quadro de Complemento (”milicianos”)
do Exército, encontrando-se abrangidos, em 1 JAN90, quer pelo
DL 90/78, de 7/5, quer pelo DL 112/79, de 4/5 (cit. arto 31 do
DL 34-A/90).

III - O QTS foi criado exclusivamente para enquadrar os militares
abrangidos por esses dois diplomas, extinguindo-se ao esgotar-se o
universo dos Oficiais a que, em 1.01.90, se destinava (id., 31/3).

IV - Ao serem integrados no QP passaram a aplicar-se-lhes todas
as disposições do EMFAR referentes à carreira, no seu desenvol-
vimento até ao posto de Coronel ( EMFAR, 259 ).

V - Em 31.12.95 completaram os Recorrentes seis anos no posto
de Capitão, após o ingresso no QP/QTS, com o que completaram o
tempo mínimo exigido nesse posto exigido para a promoção ao posto
de Major ( EMFAR, 60 e 236, c).

VI - Os recorrentes, aliás, vêm prestando serviço como Capitães,
com as mais diversas funções e responsabilidades, há 15 ou 20 anos.

VII - Assim, em 1JAN96 tinham reunido as condições para a pro-
moção a Major ( EMFAR, 60, 64 e 268 ), uma vez que, nos casos
em que não se verificara a frequência do CPOS, tal falta não lhes
era imputável, mas apenas à Administração do Exército, que para
tanto não procedera às necessárias nomeações (EMFAR, 64/2).



7682

VIII - Essa falta, imputável exclusivamente à Administração, ori-
ginou uma situação de demora na promoção, pela qual não podem
os recorrentes sofrer prejuízo ( id. 66, no 1, a) e no 3).

IX - Em 1JAN96 havia vagas no posto de Major do QP do Exército,
que podiam e deviam ser preenchidas pelos Recorrentes.

X - O arto 120 do EMFAR, que refere a necessidade de existência
de vagas nos QE, para a promoção, tem que ser entendido, e nessa
parte limitado, se não revogado, de acordo com legislação posterior,
o DL 202/93, de 3/6, cujo arto 3.o veio regular o modo de ajustar
os efectivos dos quadros de pessoal das F.A. no período de transição
entre 1 JAN93 e 1 JAN96.

XI - Por força do disposto no no 2 desse arto 3o, a contrario, a
partir de 1 JAN96 passou a ser obrigatório o preenchimento do total
de 530 vagas do posto de Major do Exército, devendo de imediato
ser accionado o processo administrativo com vista à ocupação dessas
vagas por militares com as condições de promoção ( EMFAR, 180).

XII - Com a única excepção dos Capitães do QTS, o Exército,
após a entrada em vigor do EMFAR (1JAN90) sempre promoveu
a Major todos os Capitães com seis anos de posto.

XIII - E sempre sobraram vagas, do total de 530, que, a partir
de 1JAN96, deviam ter sido preenchidas pelos Capitães QWTS.

XIV - A carreira dos recorrentes encontra-se assim duplamente
bloqueada, quer na vertical (promoção) quer na horizontal (avanço
no índice remuneratório) porque, com 12, 15 ou 18 anos no posto,
os recorrentes atingiram já o número máximo de escalões que, como
capitães, podiam alcançar.

XV - Os recorrentes não foram incluídos nas Listas de Promoção,
quer em 1997, quer nos anos anteriores, pelas razões que o despacho
contenciosamente impugnado refere, pelo que é este o acto conten-
ciosamente impugnável.

XVI - A recusa do direito dos recorrentes à progressão e ao de-
senvolvimento normal da carreira (Lei no 11/89, de 1JUN, 11), que
o acto contenciosamente recorrido traduz, configura um tratamento
discriminatório, em prejuízo dos mesmos, enquanto Oficiais do QTS.

XVII - Essa discriminação, em relação a todos os Oficiais dos res-
tantes QE do Exército, só encontra explicação na circunstância de
serem oriundos do Quadro de Complemento (ex-Oficiais milicianos),
o que quer dizer que estão a ser prejudicados em razão da sua condição
social, contrariamente ao que se prescreve na Constituição (13/2) e
na lei (Lei 11/89, 12/2, e EMFAR, 19/2).

XVIII - O acto recorrido está, assim, ferido de vício de violação
de lei, por ofensa do disposto, inter alia, no arto 3o, máxime no seu
no 2, do DL 202/93, e nos artos 66, no 1, e) e no 2, 180/3, 199/1,
b) e 236/ c), todos do EMFAR, bem como nos artos 13/2 da CRP,
12/2 da Lei 11/89 e 19/2 do EMFAR.

XIX - O fundamento alegado pelo Senhor General CEME da ine-
xistência de vagas no posto de Major do QE/QTS, porque esse QE
apenas comportaria os efectivos que lhe foram fixados pela mesma
Exma. Autoridade Recorrida, no uso de poderes de fixar, dentro dos
limites do quadro geral global, os efectivos dos quadros especiais
de cada Arma ou Serviço, inquina o acto recorrido, por outra via,
do vício de desvio de poder.

XX - O fim visado pela lei ao conceder aos CEM os poderes para
distribuir os militares dos QP pelos diversos QE ( EMFAR, 178/2,
nos 1 e 4 ), consiste numa correcta gestão de meios humanos com
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observância de princípios do desenvolvimento das carreiras, maxime
os previstos nas alíneas d) a g) do arto 139 do mesmo Estatuto: igual-
dade de oportunidades, equilíbrio, flexibilidade e mobilidade.

XXI - Esses poderes discricionários dos CEM tem, porém, que
ser exercidos de acordo com o referido fim legal, tendo em conta,
nessa gestão de meios humanos, os direitos e interesses dos militares
no desenvolvimento das suas carreiras, e de acordo com os princípios
orientadores da actividade da Administração Pública ( CRP, 13 e
266, CPA 5o e 6o ).

XXII - Com a única excepção dos Capitães do QTS, todos os Capitães
do Exército, incluindo os do SGE, foram promovidos logo que com-
pletaram seis anos nesse posto.

XXIII - As vagas de Major que, em cada ano, não são utilizadas,
depois de feitas todas as promoções que deixam de fora os Capitães
do QTS, vem revertendo para o QE/Gestão Recursos Humanos, em
vez de serem atribuídas ao QTS.

XXIV - Verifica-se, assim, desconformidade entre o motivo prin-
cipalmente determinante da prática do acto recorrido, no exercício
dos invocados poderes discricionários do CEME (inexistência de vagas
no QE/QTS ) e o fim visado por lei ao conceder aos CEM esses
poderes para desdobrar em quadros especiais o quadro de pessoal
de cada ramo das FA.

XXV - O acórdão recorrido apreciou de modo indevido a questão
do número de vagas, e seu preenchimento, obrigatório, decidindo
contrariamente à determinação do DL 202/93, de 3/6, máxime os
seus artos 1o, 3o, nos 1 e 2, e mapa anexo.

XXVI - Tal como não decidiu, como devia, a suscitada questão
de violação do princípio da igualdade.

XXVII - Decidiu ainda incorrectamente a questão do vício de desvio
de poder, por indevida consideração das disposições combinadas dos
artos 139, d) e g), 178/2 e 179, nos 1 e 4, todos do EMFAR, 13
da CRP e 5o e 6o do CPA. . .

Neste Tribunal, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público
foi de parecer que o recurso não merece provimento.

O processo tem os vistos dos Excelentíssimos Juízes Adjuntos.
CUMPRE DECIDIR.
1- MATÉRIA DE FACTO:
A - Os recorrentes são Oficiais do Quadro Permanente (QP ) do

Exército, no qual ingressaram em 1/1/90, no posto de Capitão, por
via do disposto nos arts. 31o, no 1, e 49o, no 2, do DL 34-A/90, de
14.1, que aprovou o EMFAR.

B - São oriundos do antigo Quadro de Complemento (”milicianos”)
e, encontrando-se abrangidos em 1/1/90, quer pelo DL 90/78, quer
pelo DL 112/79, foram então integrados no Quadro Técnico de Se-
cretariado ( QTS ).

C - Invocando que já haviam completado sete anos de Capitão
no QTS, os recorrentes solicitaram a sua promoção ao posto de Major,
ao Chefe do Estado Maior do Exército, nos termos constantes dos
requerimentos de fls. 19 a 31 dos autos.

D - Sobre esses requerimentos, o Chefe do Estado Maior do Exér-
cito proferiu despacho, datado de 28/10/97, que consta do processo
administrativo apenso e cujo teor se dá por reproduzido, e do qual
se destaca o seguinte:

”(. . .) 4 - Contudo, o facto dos requerentes já terem reunido as con-
dições especiais de promoção, mormente, o tempo mínimo de perma-
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nência no posto de CAP, não implica, por si só, que as promoções
se efectuem, pois há que ter em conta: a) o normativo do art. 120o

do EMFAR inserto na Secção II, relativo aos direitos, segundo o qual
os militares dos QP têm o direito ao acesso aos postos imediatos dentro
da sua carreira, segundo as vagas existentes nos respectivos QE; e b)
Ora, o QE/QTS para 1997, aprovado por despacho do Gen CEME
no 6/97, de 8/1, comporta, no posto de Major, 36 efectivos, número
este já ultrapassado (com vagas do GRH) e, c) o art. 141 o, no 1,
al. b) do mesmo Estatuto, inserto no Capítulo IV e relativo às carreiras
militares, pelo qual o fluxo normal do desenvolvimento da carreira está
condicionado à verificação do pressuposto inerente à alimentação ade-
quada às necessidades em cada QE.

5 - Nem mesmo o facto de haver CAP de outros QE, mais modernos
(CAP 90/91 excepto SGPQ) e já promovidos, poderá relevar uma vez
que as promoções de militares pertencentes a diferentes QE, se bem
que desejável, não tem que respeitar a sua antiguidade relativa, atento
ao já referido pressuposto inerente à alimentação adequada às neces-
sidades em cada QE.

6 - Por outro lado, dado que a promoção do militar dos QP se realiza
segundo o ordenamento estabelecido nas listas de promoção do QE
a que pertence (no 1 do art. 189o do EMFAR), em relação à lista de
promoção, por escolha, dos CAP QTS para 1997, homologada por des-
pacho do Gen. CEME de 6/1/97, verifica-se que: a) os primeiros 6 oficiais
já se encontram promovidos (1 em 01DEZ96 e 5 em 01JAN97); b)
com as promoções a realizar ainda no corrente ano, com vagas (13)
de GRH, estas efectuar-se-ão até ao CAP QTS NIM - 02006269 - Manuel
Maria Morais, posicionado na 20o posição (inclusive): c) os CAP QTS
C. Nobre, P. Abrantes, S. Moreira, L. Catalão e Carlos de Sá encon-
tram-se posicionados na 22o, 25o, 27” 30o e 36 - A posição, respec-
tivamente, não se prevendo a promoção no corrente ano; d) os CAP
QTS C. Rodrigues, B. Lopes, S Fernandes, P. Abreu, M. Mendonça,
S. Vaz, L. Vilela, S. Dias e C. Alves, ainda não apreciados, não constam
desta lista de promoção.

Pelo exposto, indefiro os presentes requerimentos”.
E - Pelo despacho no 6/97, de 8/1, o Chefe do Estado Maior do

Exército fixou os efectivos por postos e quadros especiais para o ano
de 1997, nos termos constantes de fls. 107 dos autos, cujo teor aqui
se dá por reproduzido.

F - Em 9/4/97, o Chefe do Estado Maior do Exército proferiu
o despacho no 136/CEME/97, constante de fls. 80 e 81 dos autos,
cujo teor aqui se dá por reproduzido e onde se determinava o seguinte:

”1. Que as vagas abaixo discriminadas, no posto de Major, sejam
diminuídas, no corrente ano de 1997, aos respectivos quadros especiais.

Inf - 3; Art - 5; Cav - 4; Eng - 4; Tm -1
2. Que as vagas referidas em 1. revertam no ano de 1997, para QE/GRH
3. Que até 10/01/98, após a execução das promoções a Major referidas

a 1/1/98, me seja apresentado um relatório da situação.”
G - O despacho referido na alínea anterior foi revogado pelo des-

pacho do Chefe do Estado Maior do Exército de 23/7/97, constante
de fls. 109 dos autos, cujo teor se dá aqui por reproduzido.

H - Por despacho de 6/1/97, o Chefe do Estado Maior do Exército
homologou a lista de promoção, por escolha, dos CAP QTS para
o ano de 1997, a qual conste de fls. 89 e 90 dos autos e cujo teor
aqui se dá por reproduzido.
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I - Pelo despacho no 390/95, de 18/12, o Chefe do Estado Maior
do Exército fixou os efectivos por postos e quadros especiais para
o ano de 1996, nos termos constantes de fls. 32 a 34 dos autos.

J - Por despacho de 29/12/95, o Chefe do Estado Maior do Exército
homologou a lista de promoção, por escolha, dos CAP QTS para
o ano de 1996, a qual consta de fls. 87 dos autos e cujo teor aqui
se dá por reproduzido.

II - O DIREITO.
O artigo 121o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EM-

FAR) aprovado pelo DL 340/90, de 24 de Janeiro, estatui que:
É reconhecido a todos os militares dos QP o direito ao acesso aos

postos imediatos dentro da sua carreira, segundo as aptidões, competência
profissional e tempo de serviço que possuem, de acordo com as mo-
dalidades de promoção e vagas existentes nos respectivos quadros
especiais.

Os recorrentes são militares do QP das FA, oriundos dos quadros
de oficiais milicianos, integrados, por força do no 1 do artigo 31 o

do DL citado, no quadro especial denominado quadro técnico de
secretariado (QTS), a extinguir nos termos do no 3 do mesmo artigo.

Têm o posto de capitão e as condições gerais e especiais para
serem promovidos ao posto imediato de major, pressupostos que nin-
guém põe em causa nos autos.

Acontece porém que, ao tempo do despacho recorrido, não existiam
vagas neste último posto dentro do QTS. Por tal motivo foram in-
deferidos os requerimentos dos ora recorrentes de promoção ao posto
de Major.

Alegam, fundamentalmente, que o DL 202/93, de 3 de Junho, teria
revogado aquele artigo 121 o do EMFAR, no segmento da necessidade
da existência de vagas nos quadros especiais, pelo que sempre o militar
teria que ser promovido desde e enquanto existisse vaga no quadro
do pessoal respectivo e concernente ao posto a promover, no caso
Major, ou seja, entre os 530 lugares que o mapa anexo àquele diploma
prevê. Por não ter curado desta distribuição equitativa, o despacho
contenciosamente recorrido, além de ter violado as alíneas d) a g)
do artigo 140o do EMFAR, sofre ainda de desvio de poder, tanto
quanto o CEME não usou o seu para os fins determinantes da lei.

Não têm razão.
Como sublinhámos atrás, a existência de vaga no respectivo quadro

especial - QTS - é um pressuposto vinculado, segundo o artigo 121o

EMFAR, para a promoção ao posto imediato, no caso Major.
Ora, o despacho recorrido, sem contestação, neste aspecto, pelos

recorrentes, indeferiu os respectivos requerimentos de promoção por
inexistência de vaga em Major no QTS.

Assim, não violou a norma supra, ainda que os recorrentes - não
se contesta - possuíssem à data os restantes requisitos.

É que não pode, por outro lado, dizer-se que este segmento do
artigo 121o foi revogado pelo DL 202/93, 3.6.

Esta lei limitou-se a regular, de modo definitivo, os quadros de
pessoal das FA, tendo em conta as suas efectivas necessidades, de-
sactualizados ao momento, ou seja, os quadros a que se reportam
os no 2 do artigo 145o e no 3 do artigo 178o EMFAR, que a lei
define como

(. . .) o número dos efectivos permanente, na situação do activo, dis-
tribuídos por categorias e postos, com vista ao exercício de cargos e
desempenho de funções (. . .)
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Ora, tais quadros (gerais) são diversos dos chamados quadros es-
peciais, que a lei também define, nos nos 2 do artigo 178o e no 1
do artigo seguinte, como

(. . .) o conjunto de lugares distribuídos por categorias e postos, segundo
a mesma formação de base ou afim.

Trata-se pois de realidades bem diversas, como é bem de ver, sendo
que, ainda segundo a última norma, é o CEM de cada ramo das
FA que cria extingue e aprova cada quadro especial.

Também por esta razão, portanto, não foi violado o artigo 121o

EMFAR.
Como o acto recorrido não sofre de desvio de poder.
Na verdade, além de não trazerem os recorrentes aos autos prova

do alegado desvio de fim, acresce que, se tivesse existido, teria, sim,
que reportar-se ao despacho que dividiu os lugares disponíveis de
efectivos permanentes pelos diversos quadros especiais e não ao pre-
sente despacho. Porém, sobretudo determinante, é o facto, já realçado,
de se tratar de um poder de exercício vinculado pelo que não operam,
neste aspecto, nem o desvio de poder, nem a alegada violação do
princípio da igualdade, pelo que, por tudo o que se deixa dito, de-
sinteressa à solução a existência ou inexistência de vagas no posto
de Major do QP do Exército, quando elas não existiam, sim, e era
fundamental que existissem, no quadro especial QTS.

Não se verifica, assim, nenhum dos vícios invocados pelos recor-
rentes, mesmo os reportados às restantes normas que referem, tanto
quanto saem prejudicadas pelo que se deixa dito.

Nestes termos, se decide NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão recorrida.

Custas por cada um dos recorrentes.
Taxa de Justiça: 50.000$00.
Procuradoria: 25.000$00.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Rui Pinheiro (relator) — Ade-
lino Lopes — Manuel Ferreira Neto.

Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Pedido subsidário. Omissão de pro-
núncia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A nulidade prevista na alínea d) do no 1 do arto 668o

do C.P.C. está directamente relacionada com o comando
que se contém no no 2 do arto 660o, servindo de co-
minação ao seu desrespeito: o juiz deve resolver na sen-
tença todas as questões (não resolvidas antes) que as
partes tenham suscitado.

II — Um pedido em que o Autor radica a responsabilidade
civil extracontratual da Administração, formulado em-
bora a título subsidiário, constitui questão que o juiz deve
resolver na sentença, sob pena de nos termos das enun-
ciadas disposições normativas incorrer em nulidade.
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Recurso no 47.672. Recorrente: Quinta da Torrinha - Aldeamentos
Turísticos e Desportivos, Lda. Recorrido: Município de Portimão;
Relator: Exmo Conso Dr. João Belchior.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Administrativo
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

I. RELATÓRIO:
QUINTA DA TORRINHA - ALDEAMENTOS TURÍSTICOS E

DESPORTIVOS, (A.), com os sinais dos autos, recorre da sentença
proferida no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TAC)
que relativamente a acção de responsabilidade civil extracontratual
que intentou contra o MUNICÍPIO DE PORTIMÃO (E.R.), julgou
improcedente a acção.

Com tal decisão não se conforma o A., tendo ao final da sua alegação
formulado as conclusões seguintes:

«a) A agravante formulou um pedido subsidiário de responsabi-
lidade do Município de Portimão por factos lícitos para o caso de
não ser atendido um pedido principal de responsabilidade por factos
ilícitos;

b) Tal pedido está em conformidade com o disposto no art.o 469
n.o 1 do C. P. Civil, aplicável ao contencioso administrativo por força
dos art.os 1.o e 72.o n.o 1 e bem assim com o art.o 9.o n.o1 do D.L.
48051 de 21.11.1967;

c) A subsidiariedade de pedidos é admissível no contencioso ad-
ministrativo prosseguindo satisfação de interesses processuais, simul-
taneamente públicos e particulares, da economia de meios, celeridade
processual e concentração de esforços na realização do Direito;

d) A sentença recorrida ao declarar totalmente improcedente a
acção por não verificação do requisito de ilicitude dos actos declarados
pela Administração, e consequente não conhecimento do pedido sub-
sidiário deduzido pelo Agravante de responsabilidade civil de Ad-
ministração por factos lícitos, viola o disposto no art.o 469 n.o 1 do
C. P. Civil aplicável ao contencioso administrativo por força do dis-
posto no art.o 1.o e 72.o da. L.P.T.A.

e) A sentença recorrida ao não conhecer do pedido subsidiário
deduzido pelo Agravante e em consequência de matéria de facto
considerada necessária e essencial à apreciação desse pedido, no-
meadamente os danos sofridos pela Agravante e o nexo da causalidade
entre os factos praticados pela Administração e esses danos, está
a incorrer em denegação de justiça e omissão de pronúncia, o que
constitui causa de nulidade da referida Sentença nos termos do art.o
668.o alínea d) do C. P. Civil aplicável ao contencioso administrativo
por força do disposto no art.o 1.o e 72.o n.o 1 da L.P.T.A.

f) O Meritíssimo Juiz «a quo» ao considerar na sua mui douta
sentença como pressuposto de responsabilidade civil da Administração
a ilicitude dos actos ou factos praticados pelos seus órgãos traduzidos
na ofensa de direitos ou de Terceiros ou disposições legais destinadas
a proteger interesses legítimos alheios viola o disposto no art.o 9.o
no 1 do Decreto Lei 48057 de 21.11.67 e bem assim o art.o 22 n.o 1
da Constituição da Republica Portuguesa que não permite tal in-
terpretação restritiva.

g) Da matéria de facto a dar como provada inclui-se na respon-
sabilidade Civil da Administração por factos lícitos a atitude do Mu-
nicípio de Portimão em revogar, ainda que, lícitamente, uma auto-
rização de Alvará de Loteamento conferida à Agravante num processo
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especial de loteamento o que lhe causou danos especiais e anormais
que devem ser ressarcidos à Agravante.»

A E.R. não contra-alegou.
Neste Supremo Tribunal o Exm.o Procurador-Geral Adjunto, emitiu

a fls. 349 parecer no sentido de que se lhe afigura pertinente a omissão
de pronúncia invocada, em conformidade com o preceituado no
art.o 668.o, n.o 1, al. d) do CPC.

Corridos os vistos legais cumpre decidir.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
A A., ora recorrente, intentou contra o R. Município acção de

indemnização com vista a efectivar responsabilidade civil extracon-
tratual, em virtude de, e em síntese, não haver sido emitido pela
Câmara, ao final do procedimento administrativo enunciado no seu
petitório e que naquele órgão municipal correu seus termos, um alvará
de loteamento a cuja emissão se julgava com direito, actuação que
entendeu como consubstanciadora de todos os «pressupostos de res-
ponsabilidade civil por actos de gestão pública, quer ao abrigo de
uma responsabilidade por actos ilícitos e culposamente praticados
pela Câmara, quer, caso assim não se entenda, por uma respon-
sabilidade por actos administrativos legais que impuseram à A. pre-
juízos anormais e desnecessários, atendendo ao disposto nos artos
2.o e 9.o do Dec. Lei 48051 de 21.11.67» (cf. p.i. a f.29).

Ao final do seu petitório, e com fundamento na prática dos aludidos
actos que reputou de ilícitos, pediu a condenação do Réu pelos danos
alegadamente sofridos (patrimoniais e não patrimoniais), que estimou
em 748.265.671$00 (setecentos e quarenta e oito milhões, duzentos
e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um escudos) acrescidos
de juros legais; e, caso assim não fosse entendido, por se considerar
que os actos praticados pela Câmara eram lícitos, pediu então a
condenação do R. a pagar a quantia de 400.000.000$00 (quatrocentos
milhões de escudos) pelos encargos anormais sofridos pela A. no
seu processo de loteamento especial, acrescida de juros legais.

Assim o pedido indemnizatório, erigindo como seu fundamento
a título principal o facto de a enunciada conduta da Administração
consubstanciar uma actividade ilícita, radicou também, a título sub-
sidiário (cf. arts. 469.o do CPC e 9.o do DL n.o 48051), no entendimento
de que a mesma conduta podia ser de molde a originar uma res-
ponsabilidade por actos administrativos legais que impuseram à A. pre-
juízos anormais e desnecessários.

Ora, no saneador-sentença, depois de se terem enunciado os pres-
supostos da responsabilidade civil prevista no art.o 483o, n.o1, do Có-
digo Civil e art.o 6o do DL 48.051, concluiu-se que, «no caso concreto
não se verifica, desde logo, o pressuposto da ilicitude no comportamento
imputado à Administração pela autora.»

«Na verdade, escreveu-se ainda na decisão recorrida, «a autora as-
senta a presente acção, essencialmente, na prática de dois actos que
reputa ilegais, a saber, o despacho do Secretário de Estado da Admi-
nistração Local e do Ordenamento do Território de 12.5.1992 e a de-
liberação da Câmara Municipal de Portimão de 29.9.1994, esta tomada
na sequência do primeiro acto e tendo-o como pressuposto; invoca ainda
que tais actos são a causa directa e necessária dos prejuízos cujo res-
sarcimento se pede.

Tais actos, no entanto, vieram a ser considerados legais, por decisões
jurisdicionais transitadas em julgado, proferidas nos recursos conten-
ciosos interpostos desses mesmos actos.
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Não podendo agora no presente processo voltar a ser questionada
a legalidade de tais actos, teremos de os considerar como efectivamente
legais.

Daí que, não se verificando desde logo este pressuposto da respon-
sabilidade que aqui se pretende assacar ao município demandado, se
imponha concluir pela improcedência total da acção, sem necessidade
de averiguar se estão ou não preenchidos os demais pressupostos.»

A recorrente argúi a sentença de nulidade por omissão de pro-
núncia, pois que, tendo formulado um pedido subsidiário de respon-
sabilidade do Município de Portimão por factos lícitos para o caso de
não ser atendido um pedido principal de responsabilidade por factos
ilícitos, o qual é admissível no contencioso administrativo e processual-
mente justificado, ao não conhecer do pedido subsidiário deduzido pelo
Agravante, incorreu em omissão de pronúncia, o que constitui causa
de nulidade da referida sentença nos termos do art.o 668.o alínea d)
do C. P. Civil aplicável ao contencioso administrativo por força do dis-
posto no art.o l.o e 72.o n.o 1 da L.P.T.A.

Como se viu, a tal posição deu o seu assentimento o Exm.o Pro-
curador-Geral Adjunto no seu parecer de fls. 349.

Como é sabido e como constitui entendimento da doutrina (cf.
v.g. Antunes Varela, in Manual de Processo Civil, a pág. 690) e ju-
risprudência, «a nulidade prevista na al. d) do n.o 1 do art.o 668o do
C.P.C. está directamente relacionada com o comando que se contém
no n.o 2 do art.o 660.o, servindo de cominação ao seu desrespeito: o
juiz deve resolver na sentença todas as questões (não resolvidas antes)
que as partes tenham suscitado» (In Acórdão deste S.T.A. de 18.FEV.98
- Rec. 27.375. Cf. ainda, por mais recente, Acórdão do STA de
27.06.00-rec. 40739) .

Ora, atentando nos fundamentos do saneador - sentença sob recurso
constata-se que, na verdade, e relativamente a um dos enunciados
pedidos indemnizatórios (o que radicou no entendimento de que a
conduta da Administração podia originar responsabilidade por acto
lícito), é a mesma sentença de todo em todo omissa, pelo que a
aludida arguição não pode deixar de proceder.

Efectivamente, nos termos do n.o1 do art.o 469.o do CPC, «podem
formular-se pedidos subsidiários. Diz-se subsidiário o pedido que é
apresentado ao tribunal para ser tomado em consideração somente
no caso de não proceder um pedido anterior», sendo inclusive certo
que, segundo o n.o2 do mesmo preceito legal, a oposição entre os
pedidos não impede que sejam deduzidos, nos aludidos termos.

Ora, nos termos das disposições conjugadas das citados normas
contidas, na al. d) do n.o 1 do art.o 668o do C.P.C. e no n.o 2 do
art.o 660.o, o aludido pedido subsidiário constituía, pois, questão que
o juiz devia resolver na sentença, sob pena de incorrer em nulidade.

Em resumo, pelo que se deixa enunciado, deve concluir-se pela
pertinência da alegada omissão de pronúncia.

III. DECISÃO:
Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam em:
- julgar procedente o presente recurso jurisdicional, anulando-se

em conformidade a sentença recorrida; e
- ordenar a remessa dos autos ao TAC a fim de se proceder de

harmonia com o decidido.
Sem custas.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — João Mnauel Belchior (rela-
tor) — Rui Manuel Pinheiro Moreira — Américo Joaquim Pires Esteves.
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Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Assunto:

Mandato. Procuração. Acto confirmativo. Notificação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Destinando-se a notificação a veicular o conhecimento
de um acto, ela representa um acto acessório dos actos
que suporta e, como tal, não se torna necessária a sua
especificação dentro dos poderes conferido no mandato,
por ser imanente à respectiva externação.

II — Assim, a notificação deve ter-se por compreendida nos
actos a que se refere a parte final do no 2 do artigo
1159o do Código Civil, ou seja, os actos necessários à
execução dos actos principais previstos no mandato.

Recurso n.o 47.725 em que são recorrentes Nelson Anjos Teixeira
e outra e recorrido o Presidente da Câmara Municipal de Ponte
de Lima. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Rui Pinheiro.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

NELSON ANJOS TEIXEIRA e mulher, MARIA JOSÉ TEIXEIRA
ALVES, id. nos autos, recorrem para este Supremo Tribunal da sen-
tença do Tribunal Administrativo do Círculo do Porto que, por não
configurar um acto definitivo e executório, lhes rejeitou o recurso
contencioso interposto do despacho do senhor Presidente da Câmara
Municipal de Ponte do Lima, de 16 de Setembro de 1999, que ordenou
a remoção de uma rede, em arame plastificado, colocada sobre o
muro de suporte confrontante entre o prédio dos recorrentes e a
estrada municipal, na freguesia de Serdedelo, concelho de Ponte do
Lima.

São as seguintes as conclusões da sua alegação:
a) A procuração emitida pelos recorrentes a favor do procurador,

seu filho, não inclui poderes para receber notificações de actos ad-
ministrativos ou judiciais.

b) Os recorrentes apenas foram notificados em 29SET99 do teor
do of. 10.504 do recorrido, conforme assente na sentença ora em
crise.

c) Só a partir da referida data de 29SET99 tiveram os recorrentes
conhecimento da decisão do recorrido e dispuseram da faculdade
legal de recorrer, como fizeram.

d) Face aos recorrentes o acto recorrido tem original carácter de-
finitivo e executório.

e) A sentença em crise violou o disposto no arto 55o LPTA.
Neste Tribunal, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público

foi de parecer que o recuso não merece provimento.
O processo tem os vistos dos Excelentíssimos Juízes Adjuntos.
CUMPRE DECIDIR.
I - MATÉRIA DE FACTO:
A - Os recorrentes são donos e legítimos possuidores do prédio

rústico denominado ”Corredoura”, sito em Serdedelo, Ponte do Lima,
inscrito na respectiva matriz sob o arto 199o e descrito na competente

7691

Conservatória do Registo Predial sob o no 00632/950630 - cfr. doc.
fls. 4 a 9.

B - Sobre o muro de suporte confrontante entre o prédio rústico,
atrás identificado, e a Estrada Municipal, na freguesia de Serdedelo,
concelho de Ponte do Lima, foi colocada uma rede, em arame plas-
tificado, de cor verde.

C - Os recorrentes constituíram seu bastante procurador o seu
filho Manuel Paulo Alves Teixeira, através do instrumento de pro-
curação junto aos autos, a fls. 10.

D - No âmbito de tal procuração, os recorrentes conferiram ao
procurador poderes para, designadamente, ”requerer e praticar todo
e qualquer acto que julgue necessário ou conveniente aos interesses
dos mandantes junto de qualquer organismo ou serviço de natureza
pública, nomeadamente Câmaras Municipais . . . promovendo, reque-
rendo e praticando tudo o que se torne necessário ao bom desempenho
do mandato.”

E - Por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Ponte
do Lima, datado de 17MAI99, foi ordenada a remoção da rede co-
locada sobre o muro atrás identificado - cfr. processo administrativo
apenso.

F - Tal despacho foi notificado aos recorrentes na pessoa do seu
procurador, pelo ofício da CMPL, referência DOU 5870, datado de
28MAI99 e por aquele recebido em 31 MA199 - cfr. processo ad-
ministrativo apenso.

G - Mediante despacho do Presidente da Câmara de Ponte do
Lima, datado de 16SET99, foi, de novo, ordenada a remoção da rede,
atrás referenciada - cfr. processo administrativo apenso - acto con-
tenciosamente recorrido.

H - Tal despacho foi notificado aos recorrentes na pessoa do seu
procurador pelo ofício da CMPL, referência DOU 10 504, datado
de 27SET99 e por aquele recebido em 29SET99 - cfr. processo ad-
ministrativo apenso.

II - O DIREITO.
A sentença recorrida rejeitou o recurso contencioso do acto do

Presidente da CMPL, de 16 de Setembro de 1999, que ordenou a
remoção de uma rede de arame plastificado, em virtude de tal acto
ser confirmativo do acto da mesma entidade, de 17 de Maio do mesmo
ano, que já ordenara a mesma remoção.

Recorrem os agravantes para este Supremo Tribunal sem porem
em causa os pressupostos da identidade de sujeitos, do objecto e
da decisão.

Contestam, porém, o outro pressuposto da (ir)recorribilidade, qual
é a exigência que o acto dito confirmado lhes tenha sido notificado.

Efectivamente, nos termos do artigo 55o LPTA,
O recurso só pode ser rejeitado com fundamento no carácter me-

ramente confirmativo do acto recorrido quando o acto anterior tiver
sido objecto de notificação ao recorrente, de publicação imposta por
lei ou de impugnação deduzida por aquele.

Dizem os recorrentes não caber a notificação dentro dos poderes
de mandato conferidos por eles ao procurador, seu filho, constantes
da procuração de fls. 10, a quem o despacho de 17 de Maio de 1999
não põem em causa ter sido efectivamente notificado, como foi e
consta inequivocamente do aviso de recepção de fls. 7 (não expres-
samente numerada) do processo instrutor.

Na verdade, o acto contenciosamente recorrido, de 16.6.99, é da
autoria do Presidente da CMPL e ordena a remoção da referida
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rede, sendo que no ofício da respectiva notificação, de fls. 1 do p.i.,
se acrescente até ”a que se refere o nosso ofício/notificação no 5870,
de 99.05.28 . . .”

Tal acto foi notificado ao filho dos recorrentes, Manuel Teixeira,
por correio registado, com aviso de recepção, devidamente assinado,
questão que não é controvertida.

O acto da mesma autoridade, de 17.5.99, tem por objecto a mesma
remoção da rede plastificada e foi notificado também ao mesmo Ma-
nuel Teixeira, igualmente por correio, sob registo e aviso de recepção
-ofício /notificação 5870, de 28.05.99 - fls. 8 do p.i.

A fls. 10 dos autos, como documento no 2 junto pelos recorrentes,
consta uma procuração deles ao seu filho, Manuel Paulo Alves
Teixeira,

a quem conferem os poderes bastantes para em seu nome, deles man-
dantes, requerer e praticar todo e qualquer acto que julgue necessário
ou conveniente aos interesses dos mandantes junto de qualquer organismo
ou serviço de natureza pública, cooperativa ou particular, nomeadamente
câmaras municipais [. . .] apresentar projectos de obras e seus adita-
mentos, [. . .] requerer e efectuar todo e qualquer acto de registo de
qualquer natureza, prestar declarações e participações [. . .], bem como
assinar todo e qualquer documento, promovendo e requerendo e pra-
ticando tudo o que se torne necessário ao bom desempenho do mandato.

O artigo 1159 CC dispõe
1. O mandato geral só compreende os actos de administração

ordinária.
2. O mandato especial abrange, além dos actos nele referidos, todos

os demais necessários à sua execução.
Foi com base nestes factos e identidades que o Tribunal recorrido

decidiu que o acto contenciosamente recorrido é confirmativo do de
17.5.99, tendo outrossim assentado ter sido este notificado aos re-
correntes, na pessoa de procurador munido de poderes para o efeito.

E nenhuma censura há a fazer ao decidido.
O mandato junto aos autos confere ao filho dos recorrentes poderes

de administração ordinária e também para a prática dos actos es-
peciais, que refere expressamente.

Ora, destinando-se a notificação a veicular o conhecimento de um
acto, representa ela própria um acto acessório dos actos que suporta
e, como tal, não se torna necessário a sua especificação por ser ima-
nente à respectiva externação.

No dizer de Galvão Teles, O Direito, Ano 120, 1988, 594,
Trata-se daqueles actos acessórios que, embora não estejam men-

cionados no mandato, se tornam precisos para que os actos principais,
que constituem objecto deste, possam ser realizados ou possam ser rea-
lizados com segurança.

Assim, a notificação deve ter-se por compreendida nos actos a
que se refere a parte final do no2 do artigo 1159o CC, ou seja, os
actos necessários à execução dos actos principais previstos no mandato.

Aliás, o próprio procurador dos recorrentes, seu filho, assim o en-
tendeu também, como decorre da carta que dirigiu ao Presidente
da CMPL, em 1 de Junho de 1999, constante de fls.4 do p.i. (não
numerada).

Com efeito, começa ali por dizer que responde à notificação (sic)
no 5870, de 28 de Maio de 1999, precisamente a notificação do des-
pacho do Presidente da CMPL, de 17.5.99, o acto que a decisão
recorrida classificou de confirmado.
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Nestes termos, se decide NEGAR PROVIMENTO AO RECUR-
SO, mantendo a decisão recorrida.

CUSTAS PELOS RECORRENTES.
TAXA DE JUSTIÇA. 60 000$00. PROCURADORIA: 30 000$00

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Rui Manuel Pinheiro Moreira
(relator) — Adelino Lopes — Manuel Ferreira Neto.

Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Assunto:

Licenciamento de obras clandestinas. Ordem de demolição.
PDM. Aplicação no tempo do PDM.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O pedido de licenciamento de obras clandestinas e de
aprovação de outras a realizar, de modo a modificar
construções anteriormente licenciadas para vacaria e des-
tilaria agrícola, e possibilitar a utilização daquelas e das
acrescentadas como unidade de destilaria industrial altera
a natureza do anterior licenciamento pelo que estes pe-
didos de legalização e de construção têm de ser apreciados
de acordo com o direito vigente à data do pedido e da
decisão, incluídas as normas do PDM, tendo o anterior
licenciamento perdido eficácia.

II — A aplicação de normas do PDM nas circunstâncias in-
dicadas em I observa o princípio do artigo 12.o do C.C.
da aplicação da lei para o futuro, uma vez que não havia
efeitos produzidos a respeitar, porque o facto material
do desaparecimento da vacaria e destilaria agrícola an-
teriormente existentes deixou sem objecto o respectivo li-
cenciamento, em virtude do que deixou de haver a si-
tuação jurídica susceptível de protecção.

Recurso: no 47.806. Recorrente: Sodestil - Aproveitamento de Re-
síduos. Recorrida: Câmara Municipal de Fafe. Relator: Exmo Juiz
Conso Dr. Rosendo José.

Acordam em conferência na Secção do Contencioso Administrativo
do STA:

I - Relatório.
SODESTIL, APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS, LDA., re-

corre da sentença do TAC do Porto de 15 de Março de 2001 que
negou provimento ao recurso contencioso que interpusera da deli-
beração da CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE (CMF) que indeferira
o pedido de licenciamento de uma unidade industrial de destilação
de aguardente e aproveitamento de bagaço de uva, e ordenou a de-
molição de obras já efectuadas sem licença.

A recorrente apresentou alegações que culminam com a conclusão:
A douta sentença recorrida ao não dar provimento ao recurso,

pela consideração de que as obras realizadas antes da entrada em
vigor do PDM de Fafe estão submetidas à disciplina deste e, portanto,
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não são licenciáveis, fez incorrecta interpretação da lei e aplicação
desta aos factos, designadamente das disposições do PDM de Fafe
e do disposto no art.o 12.o do C. Civil.

A Câmara Municipal de Fafe remete a sua posição para as razões
que indicou na contestação.

O EMMP junto deste Tribunal é de parecer que o recurso não
merece provimento porque os pedidos de licenciamento indeferidos
reportam-se a obras efectuadas e a pedido de licenciamento que re-
caem no domínio temporal de aplicação do PDM de Fafe.

II - Matéria de Facto.
A sentença recorrida deu como provados os factos seguintes:
1. Manuel Pereira Carvalho requereu ao Presidente da CMF, em

18.10.1991, a aprovação de um prédio destinado a vacaria, já cons-
truído, no lugar de Agro, em Serafão, cf. doc. junto ao processo ad-
ministrativo I (p.a. I) que se dá por reproduzido.

2. O requerido licenciamento foi deferido, tendo sido emitida a
correspondente licença no processo de licenciamento de obras
n.o 940/PC/91 da CMF.

3. Manuel Pereira Carvalho requereu ao Presidente da CMF, em
4.9.92, a concessão de licença de construção de um anexo destinado
a destilaria agrícola (alambique) no lugar de Agro, em Serafão, junto
à vacaria referida nos pontos 1 e 2, cf. o doc. B do p. a. II, que
se dá por reproduzido.

4. O requerido licenciamento foi deferido por despacho de 16.12.92
do Presidente da CMF, tendo sido emitida a correspondente licença
nos autos no processo de licenciamento de obras n.o 812/PC/92, da
CMF, cf. doc. A junto ao p.a. II que se dá por reproduzido.

5. A recorrente “Sodestil - Aproveitamento de Resíduos Lda.”,
na qualidade de arrendatária do referido Manuel Pereira Carvalho,
requereu ao Presidente da CMF, em 6.5.98, a concessão de licença
para restauro e ampliação de unidade industrial sita no lugar de Agro,
em Serafão, cf. o doc. BB 26 do p.a. I, que se dá por reproduzido.

6. Através dele pretendia a recorrente que fossem licenciadas obras
a efectuar na referida vacaria para que ali funcionasse a destilaria,
gerador de vapor e armazém de bagaço de uva pretendia também
que fosse licenciada área já edificada, para que aí funcionasse a uni-
dade de secagem de bagaço de uva, armazém de casca de pinho,
coluna de rectificação e o escritório/laboratório pretendia também
que fosse licenciada a ampliação de uma área destinada a cais de
carga e descarga, com o objectivo de ligar toda a zona de labora-
ção/transformação, cf. o teor de fls. 20 a 34 dos autos, que dá por
reproduzidos.

7. As obras levadas a cabo pela Sodestil, Ld.a no âmbito do re-
querido, foram embargadas pela CMF por não ser titular da respectiva
licença, cf. doc. A do p.a. I que se dá por reproduzido.

8. O pedido de licenciamento referido no ponto 5 foi indeferido
por deliberação de 30.03.2000 da CMF, “... dado o mesmo violar
o PDM em vigor...” cf.o teor do doc. de fls. 16 a 18 dos autos de
suspensão de eficácia que se dá por reproduzido.

9. Por essa deliberação foi também concedido “... o prazo de 60
dias para a recorrente proceder à demolição das obras executadas
e não licenciadas, sob pena de execução coerciva...”, cf.o teor de
fls. 16 a 18 dos autos de suspensão de eficácia que se dá por
reproduzido.

III - Apreciação.
A recorrente não põe em crise a matéria de facto assim descrita,

nem refere que haja algum erro de facto.
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Baseia o recurso em erro de direito, porque segundo afirma, a
sentença considerou que as obras efectuadas e licenciadas antes da
entrada em vigor do PDM de Fafe estão submetidas à disciplina deste
e, por isso, não são licenciáveis.

Vejamos se ocorre tal erro de direito na sentença recorrida.
A sentença afirma peremptoriamente que o PDM tem eficácia ape-

nas a partir da respectiva entrada em vigor, mas prossegue ponderando
que a questão que se coloca na situação a apreciar é que as obras
que a requerente pretende legalizar traduzem-se em alteração subs-
tancial dos edifícios preexistentes, são alterações que implicam uso
diverso relativamente ao que fora inicialmente licenciado, pelo já se
encontram sob a alçada das normas jurídicas vigentes à data em que
tais alterações foram efectuadas ou se pretendem realizar, pelo que
existe a violação do PDM invocada como fundamento do acto de
indeferimento e ordem de demolição.

A recorrente neste recurso contencioso limita-se a afirmar que exis-
tiam obras de destilaria, de geração de vapor, e do cais de descarga
que tinham sido licenciadas nos processos camarários n.os 812/PC/92
e 940/PC/91, anteriormente à entrada em vigor do PDM de Fafe,
pelo que este não lhes era aplicável e eram licenciáveis.

Porém, esta forma de argumentar incorre desde logo numa in-
correcção quando se refere a que são licenciáveis aquelas obras an-
teriores ao PDM, quando as obras anteriores realmente já estavam
licenciadas pelo que neste aspecto nada há que referir nem apreciar,
seja no recurso contencioso seja neste recurso jurisdicional.

Depois incorre na omissão de um facto que a sentença considerou
provado e que a recorrente não pôs em causa, antes deixa perfei-
tamente oculto na sua argumentação, embora seja decisivo: Nos nú-
meros 7, 8 e 9 da matéria de facto ficou referido que a recorrente
executou obras sem licença que a CMF embargou, cujo licenciamen-
to/legalização pedia no requerimento indeferido, que na própria me-
mória descritiva do projecto da requerente correspondem à área de-
signada como existente e a licenciar, compreendendo a secagem e
armazém de bagaço de uva, armazém de casca de pinho, coluna de
rectificação e o escritório/laboratório com um total de 1603 m2.

São, portanto, obras efectuadas depois dos licenciamentos ante-
riores à vigência do PDM. Esses licenciamentos anteriores referiam-se
a construções para vacaria e para destilaria agrícola, e agora, de acordo
com o requerimento indeferido, após a introdução das obras a licenciar
e das obras a legalizar passariam a ser utilizadas, não para vacaria
e destilaria agrícola, mas toda a área para destilação industrial, com
gerador de vapor e armazém de bagaço de uva.

Como refere, e bem, a sentença, a unidade cujo licenciamento se
pedia no âmbito temporal de vigência do PDM não tinha a mesma
natureza nem a mesma destinação da anteriormente licenciada que
era para vacaria e destilaria agrícola e passava a destilaria industrial,
pelo que esta era a nova situação que a CMF tinha de apreciar à
luz das norma do PDM como fez.

Por último importa referir que a sentença considerou que a ordem
de demolição baseada na impossibilidade de legalização se restringe
às obras efectuadas sem licença no domínio temporal de vigência
do PDM, e deste modo, na medida em que as obras licenciadas forem
materialmente separáveis das obras introduzidas sem licença, elas não
são afectadas pela ordem de demolição, que nesta medida, como
se torna bem evidente, não efectua aplicação retroactiva do PDM
a situações anteriores à sua entrada em vigor.
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Nos termos expostos, não foi violada a regra do artigo 12.o do
C. Civil, porque não foi efectuada aplicação do PDM a factos an-
teriores à respectiva entrada em vigor, nem se verifica o erro de
direito que à sentença é apontado.

IV -Decisão.
Em conformidade com o exposto acordam em negar provimento

ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 60.000$00

e a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Rosendo Dias José. — Joaquim
Marques Borges. — Rui Manuel Pinheiro Moreira.

Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Recurso n.o 47822 em que é recorrente Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais e recorrido Liberato Dias da Silva de que foi
Relator o Exmo Conso. Dr. Gouveia e Melo.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2a Subsecção):

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais recorre para esta Sec-
ção do acórdão do Tribunal Central Administrativo (1a Secção), de
fls. 105 e segs., que concedeu provimento ao recurso contencioso,
com base em vício de violação de lei, interposto por Liberato Dias
da Silva, melhor identificado nos autos, do acto de indeferimento
tácito formado sobre o recurso hierárquico que o mesmo havia in-
terposto em 29/5/96 para aquele Secretário de Estado do despacho
de 28/2/96 do Director-Geral das Contribuições e Impostos.

Nas suas alegações para este Supremo Tribunal conclui o ora re-
corrente - o aludido Secretário de Estado - do seguinte modo, que
se transcreve:

«I - O douto Acórdão recorrido não faz uma interpretação correcta
nem dos factos nem da lei, ao anular o acto proferido pelo DGCI
em 28/2/96, para além de exceder as competências atribuídas ao poder
judicial.

«II - Pois, ainda que se considerasse ilegal o citado despacho de
28/2/95, estava há muito consolidado na ordem jurídica quer por não
ter sido impugnada a sua validade pelo recorrente, quer por não
ter sido revogado oportunamente pela Administração

«III - Assim, no caso dos autos, podia a Administração revogar
livremente o acto ”na parte em que seja desfavorável aos interesses
dos seus destinatários”, nos termos do arto. 140o., no 2 do CPA.

«IV - Por outro lado, o despacho de 28/02/96 não poderia ter efeitos
retroactivos sob pena de violação do no 1 do arto 141o do CPA.

«V - O douto Acórdão ao impor à Administração a revogação
anulatória, viola o no1 do arto.141. e sobrepõe-se à disciplina legal
do regime de ”sanação” do caso resolvido.

«VI - E, não houve a alegada violação do no 2 do arto. 145o. do
CPA., que só ocorreria se acto impugnado tivesse sido revogado dentro
do prazo previsto no no.1 do arto.141o. do mesmo diploma legal.
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«VII - Para além daquele prazo, não poderá mais invocar-se a
ilegalidade como fundamento da revogação, sob pena de incompe-
tência ”ratione temporis”.

«VIII - O no1 do arto.141o constitui um limite temporal quer à
actuação da Administração, quer ao poder de controle pelos Tribunais.

«IX - O que está em causa não é mais o exercício do poder de
controle suscitado por impugnação administrativa que visa a veri-
ficação da ilegalidade, mas a revogação de acto inválido inimpugnável
firmado na ordem jurídica com fundamento em conveniência.

«X - O entendimento sufragado pelo douto Acórdão recorrido retira
à Administração a faculdade de utilizar os critérios de justiça, opor-
tunidade e conveniência na apreciação do interesse público, que nos
termos constitucionais lhe compete (cfr. Arto 266o da CRP), impe-
dindo-a de minorar os efeitos lesivos de um acto inválido e já
inimpugnável.

«XI - Ainda 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 in aeternum.

«XII - A decisão recorrida, ao decidir como decidiu, violou ex-
pressamente o no1 do arto 141o do CPA, postergando um dos princípios
enformadores do Estado de direito: a segurança jurídica».

Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal emitiu o Exmoo Magistrado do Ministério

Público junto do mesmo o parecer de fls.134 e segs., no qual começa
por suscitar as questões da irrecorribilidade contenciosa do acto im-
pugnado, por este revestir a natureza de um acto interno, donde
o recurso contencioso dever ser rejeitado, e a questão da nulidade
da própria sentença recorrida, por excesso de pronúncia, uma vez
que ao anular o acto impugnado teria apreciado causa de pedir que
não fora invocada sua petição de recurso contencioso; por seu turno,
e quanto à matéria de fundo do presente recurso jurisdicional, pro-
nuncia-se o mesmo Ilustre Magistrado pela sua procedência.

Sobre as aludidas questões prévias foi ouvido o recorrente con-
tencioso, que nada disse.

Independentemente de vistos, atenta a simplicidade da questão a
resolver, como de seguida melhor se verá, cumpre decidir.

Semelhante questão é constituída, como resulta da exposição acima
feita, pela nulidade do próprio acórdão ora recorrido, e consistente
em o mesmo, segundo defende o Exmo Magistrado do Ministério
Público junto deste Supremo Tribunal no seu já aludido parecer, en-
fermar de excesso de pronúncia (arto. 668o, no1, al. d), do Código
Processo Civil, aplicável por força do arto. 1o de LPTA), uma vez
que para anular o acto (de indeferimento tácito) impugnado con-
tenciosamente, dando consequentemente provimento ao recurso con-
tencioso, o teria feito com base em causa de pedir que não fora
invocada na respectiva petição de recurso pelo interessado, ora re-
corrido, e da qual não podia assim o mesmo aresto conhecer.

Por se tratar de vício formal da própria decisão ora impugnada,
o qual, a proceder, envolve a nulidade da mesma - com a consequente
remessa do processo ao tribunal a quo para que possa proferir nova
decisão isenta daquele vício - importa começar pela análise da referida
questão.

O acto contenciosamente impugnado nos presentes autos é cons-
tituído pelo de indeferimento tácito do despacho do Director-Geral
das Contribuições e Impostos, de 28/2/96, do qual o ora recorrido,
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funcionário da respectiva Direcção-Geral, recorreu na via hierárquica
para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na parte em que
no mesmo despacho se não atribuía efeitos retroactivos - reportados
a 8/5/90 - à promoção através dele feita do aludido funcionário na
categoria de técnico de 1a classe.

Daí que, neste circunstancialismo, o acto tácito de indeferimento
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tenha o conteúdo de-
finido pelo próprio daquele outro despacho expresso do Director-
-Geral das Contribuições e Impostos, de 28/2/96.

Ora, lendo a petição de recurso contencioso de fls. 2 e segs., vê-se
que nela o interessado, o aludido técnico tributário, atacou aquele
acto, com o referido conteúdo, ou seja, como envolvendo a recusa
de efeitos retroactivos (reportados a 8/5/90) à nomeação do mesmo
técnico tributário de 1a classe, atribuindo-lhe as seguintes ilegalidades:

Violação do princípio do efeito retroactivo das decisões anulatórias
dos tribunais administrativos, uma vez que, segundo a petição de re-
curso, o acto em causa se teria determinado em função desse tipo
tomadas por aqueles tribunais em situações idênticas à do recorrente
contencioso e cujo entendimento aquele mesmo acto se teria proposto
aplicar ao caso daquele recorrente (artos 13o,14o,15o e 17o da petição
de recurso).

Ou pelo menos, se assim não fosse porventura julgado pelo Tribunal
a quo, violação do princípio de igualdade, já que se estaria na presença
de situações idênticas (artos 16o e 17o da aludida peça processual).

Finalmente, falta de fundamentação do acto impugnado, uma vez
que o mesmo absorveria a correspondente falta de fundamentação
que também inquinaria o despacho impugnado na via hierárquica
(artos. 18o e 19o da referida peça processual).

Estas, pois, no seu essencial, as ilegalidades assacadas no presente
recurso contencioso ao acto impugnado.

Revertendo à primeira delas, temos que quanto a ela o recorrente
contencioso alegou que o despacho em causa se havia determinado
pelo entendimento que tinha sido acolhido em anteriores decisões
anulatórias pelos tribunais, em situações substancialmente idênticas
às dos autos, o que necessariamente envolveria também a produção
de efeitos retroactivos por parte da nomeação de que beneficiou o
recorrente contencioso.

Ora, semelhante vício, com o recorte assim desenhado na petição
de recurso, foi julgado improcedente pelo acórdão recorrido (que
julgou do mesmo modo a ilegalidade do acto consubstanciada no
desrespeito pelo princípio da igualdade).

Só que, não obstante o recorrente nada ter alegado na matéria,
o mesmo aresto, por julgar encontrar-se no puro domínio da inter-
pretação e aplicação da regra de direito, no qual o tribunal se move
com inteira liberdade (arto664 do Cód. Proc. Civ.), passou a apreciar
- questão que ele próprio colocou - se, no caso, os efeitos retroactivos
da nomeação do recorrente contencioso não seriam impostos em re-
sultado do próprio conteúdo de tal nomeação considerada esta como
reposicionamento do interessado em certa categoria profissional, por
força de normas de carácter estatutário.

E o tribunal a quo formulou a esse respeito uma resposta afirmativa,
pelo que nessa base e com fundamento no correspondente vício de
violação de lei, concedeu provimento ao recurso contencioso, anu-
lando o acto impugnado.

Ora é este segmento decisório do acórdão ora recorrido que o
Exmoo Magistrado do Mo.Po. junto deste Supremo Tribunal, no seu
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já aludido parecer, reputa como emitido com excesso de pronúncia,
por não dizer respeito a vício que tivesse sido invocado pelo recorrente
contencioso, donde a nulidade do aresto recorrido (arto 668, no 1,
al a), 2a parte, do Cód. Proc. Civil).

Só que semelhante alegação esbarra com uma dificuldade in-
superável.

É que nos termos do arto.110 da LPTA (redacção do DL.no 221/96,
de 29/11), o Mo.Po. só tem o poder de arguir nulidades de sentença
quando dela outrem que não esse órgão interponha recurso juris-
dicional, quando se trate de decisões emanadas de tribunais admi-
nistrativos de círculo, como resulta claro da própria letra do corpo
do referido arto. 110.o da LPTA.

Ora, no caso sub judice, estamos na presença de recurso jurisdicional
de acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo:

Daí que nessa sede não podia o Mo.Po. suscitar, ao abrigo do men-
cionado arto110o,al.a), a nulidade que assacou ao acórdão ora re-
corrido, motivo pelo qual se não conhecerá de tal vício.

O acórdão recorrido para fundar o deu juízo anulatório, baseou-se
na consideração de que o despacho de 28/2/96, de natureza revo-
gatória, tinha de ter, necessariamente, efeitos retroactivos, produzindo
tais efeitos à data da prática do acto revogado.

Contra semelhante entendimento se insurge a autoridade ora re-
corrente - o Secretário de Estados dos Assuntos Fiscais.

A questão assim equacionada tem sido objecto de inúmeras decisões
por parte deste Supremo Tribunal, o qual, de uma forma invariável,
se tem pronunciado no sentido da falta de fundamento do enten-
dimento perfilhado, tal como no caso sub judice, pelo Tribunal Central
Administrativo.

Daí que nos limitemos a remeter nesse domínio para a funda-
mentação exposta - na linha do aludido entendimento deste Supremo
Tribunal - no acórdão de 2/2/2000, rec. no 45208 (v.págs 12 e seg
de tal aresto), cuja cópia se junta, fundamentação essa que aqui,
na aludida parte, se dá como reproduzida.

Procede, deste modo, a matéria de todas as alegações.
Termos em que se decide conceder provimento ao recurso juris-

dicional, revogando o acórdão do Tribunal Central Administrativo
de fls. 105, e julgando, em sua substituição, improcedente o recurso
contencioso.

Custas pelo ora recorrido apenas no tribunal a quo com procu-
radoria de 15 000$00 e 30 000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Pedro Manuel de Pinho de
Gouveia e Melo (Relator) — Rosendo Dias José — João Manuel
Belchior.

Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Assunto:

Responsabilidade civil extracontratual da Administração. Al-
teração da matéria de facto. Nexo de causalidade.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A alteração da decisão da matéria de facto da 1.a ins-
tância só pode ocorrer quando do processo constem todos
os elementos de prova que serviram de base à decisão.

II — A responsabilidade civil extracontratual do Estado e de-
mais pessoas colectivas públicas por factos ilícitos, nos
termos dos artigos 2.o e 6.o do DL n.o 48.051, de 21/XI/97,
corresponde, no essencial, ao conceito civilista da res-
ponsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos que
tem a sua base no n.o 1 do artigo 483.o do Código Civil.

III — São seus pressupostos: o facto, a ilicitude, a culpa, o
dano e o nexo de causalidade entre o facto e o dano.

IV — Faltando um destes pressupostos, não há o dever de
indemnizar.

V — Há nexo de causalidade entre o facto ilícito e os danos
quando estes são uma consequência adequada daquele.

Recurso n.o. 47.842 em que são recorrente Álvaro Marques Moço
e recorrida a Junta Autónoma das Estradas e de que foi Relator
o Exm.o Conselheiro Dr. Pires Esteves.

Acordam na 1.a Secção (2.a Subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

Álvaro Marques Moço, casado, pedreiro, residente na Av. Gros
Chêne, n.o 26, 1213 One, Genéve, Suíça, intentou contra a Junta
Autónoma das Estradas (a que sucedeu o Instituto para a Construção
e Exploração da Rede Rodoviária, doravante designado por ICERR)
acção com processo ordinário, baseado em responsabilidade civil ex-
tracontratual da Administração pela prática de actos de gestão pública,
pedindo a condenação deste a pagar-lhe a quantia de 501 817$00,
acrescida de juros à taxa legal desde a data de citação até integral
pagamento.

Por sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra
de 21/2/2001 foi julgada a acção improcedente e por não provada
e, em consequência, foi o réu absolvido do pedido (fls. 136 a 140).

Por não concordar com esta decisão, interpôs dela o recorrente
o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações formula as se-
guintes conclusões:

“A - Nas respostas à matéria de facto existe deficiência, obscuridade
e contradição. Esta arguição é legal e tempestiva, atento o disposto
no artigo 712.o n.os 2 e 3 do CPC, ex vi artigo 749.o do mesmo Código
e artigo 102.o do DL n.o 267/85, de 16/7;

B - À deficiência e obscuridade nas respostas aos quesitos 1.o e
2.o, resultam do facto do douto tribunal a quo apenas ter atendido
às fotografias juntas aos autos, tendo omitido e desprezado a demais
prova documental e testemunhal, designadamente, o documento n.o 1
junto à p.i., que não foi impugnado pela R., e que é auto de par-
ticipação do acidente elaborado pela entidade policial que se deslocou
ao local, logo após a queda da árvore.

O Tribunal recorrido também não atendeu à prova testemunhal
produzida em sede de carta precatória e de carta rogatória, a qual
confirma inequivocamente que parte do tronco e dos ramos da árvore
caíram sobre o veículo;
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C - Se douto tribunal tivesse atendido àqueles meios de prova
necessariamente teria respondido afirmativamente ao quesito 1.o e
teria respondido sem restrições ao quesito 2.o;

D - Existe, ainda, manifesta contradição entre a resposta aos que-
sitos 1.o e 2.o, a resposta ao quesito 5.o e a matéria assente na al. A)
da matéria de facto provada, já que ficou demonstrado que o veículo
naquele dia, antes da queda da árvore, ia a circular e após a queda
da mesma o A. ficou impossibilitado de usar o veículo, óbvio e lógico,
que a árvore atingiu o JS-67-05 e que lhe provocou danos;

E - Pelo exposto, deve esse Venerando Tribunal ad quem alterar
as repostas aos quesitos 1.o e 2.o da base instrutória, porquanto do
processo constam todos os elementos que serviram de base à decisão
sobre os pontos da matéria de facto em causa e estes elementos im-
põem decisão diversa da proferida pelo Tribunal recorrido — artigo
712.o n.os 2 e 3 do CPC, ex vi artigo 749o do mesmo Código e artigo 102o

do DL. n.o 267/85, de 16/7 —, e consequentemente julgar procedente
por aprovada a presente acção e condenar a R. no pedido;

F - Caso assim mui doutamente se não entenda, deve a douta
sentença ser anulada e ordenada a repetição do julgamento, conforme
dispõe artigo 712o n.o 4.o do CPC, ex vi artigo 749.o do mesmo Código
e artigo 102.o do DL. n.o 267/85, de 16/7;

G - Além do que fica dito, a douta decisão padece, ainda, de con-
tradição entre os fundamentos e a decisão que implica a nulidade
da mesma.

Tal contradição resulta do facto de na douta decisão se considerar
que a árvore pertencente à ré caiu, que o veículo do recorrente cir-
culava por aquela estrada, que o mesmo sofreu danos, que o A. ficou
impossibilitado de o usar a partir desse momento e depois concluir-se
que o recorrente não demonstrou que o acidente ali tivesse ocorrido
e que o veículo tivesse sofrido danos em consequência da queda da
mencionada árvore.

H - Também, por este aspecto, a douta decisão está ferida da
nulidade prevista no artigo 668.o n.o 1 al.c) do CPC e como tal deve
ser julgada nula;

I - Existe, ainda, erro de julgamento na douta sentença recorrida.
Pois, dos documentos juntos aos autos e de toda a factualidade dada
como assente resulta que o plátano da ré estava implantado no lado
esquerdo da berma (atento o sentido de marcha do JS), que a mesma
caiu obliquamente sobre a estrada, que tinha a largura de 5,40 metros,
e que foi atingir o veículo do recorrente com a parte mais fina do
tronco, ou seja, com a zona da copa e com os ramos.

Ficou claro que o veículo ao A. estava em movimento - a uma
velocidade de cerca de 30 Kms/hora - pelo que ao ser atingido pelos
ramos do plátano não se imobilizou de imediato, tendo pisado os
ramos que riscaram a parte frontal e lateral esquerda e danificaram
por baixo o automóvel, daí que o mesmo apresentasse também danos
no radiador e no charrion;

J - Em face desta factualidade, o douto tribunal a quo devia ter
julgado verificados, além dos demais pressupostos da responsabilidade
da Administração, a existência dos danos invocados pelo A. e que
estes resultaram em consequência directa e necessária da queda do
plátano, cuja manutenção e vigilância a ré não promoveu, nem di-
ligenciou como lhe competia e estava obrigada;

L - Porque assim se não decidiu, foram violados na douta sentença
recorrida o estatuído nos artigos 2.o n.o 1, 4.o n.o 1 do DL n.o 48.051,
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de 21/11/67, bem como o disposto nos artigos 483.o, 486.o e 487.o
do CC;

M - Por todo o exposto, deve ser revogada a decisão em recurso
e a ré condenada no pagamento do valor da reparação do veículo,
bem como no valor correspondente ao prejuízo sofrido pelo A. pela
impossibilidade utilizar o veículo;

N - Caso, assim, VV. Ex.as, doutamente, não entendam, o que
não se espera, deve a presente acção ser julgada parcialmente pro-
cedente por provada e a ora recorrida ser condenada no pagamento
da quantia correspondente à impossibilidade de usar o veículo e no
valor que se liquidar em sede de execução de sentença correspondente
ao valor dos danos nos pára-choques e pintura do veículo”.

Também o recorrido ICERR apresentou contra-alegações, nas
quais formula as seguintes conclusões:

“1.a - Nos termos do DL. n.o 48.051, de 21/11/67, o Estado e as
demais entidades públicas só respondem civilmente por factos que
lhe sejam imputáveis, resultantes de conduta — comissiva ou omis-
siva — ilícita e culposa dos seus órgãos ou agentes;

2.a - Pressupondo tal imputabilidade que quem se arroga titular
de um direito de indemnização emergente desses factos, faça plena
demonstração do anexo de casualidade entre estes e os danos
verificados;

3.a - Nas acções intentadas ao abrigo do DL. n.o 48.051 e quanto
à responsabilidade civil extracontratual por actos ilícitos a causa de
pedir é complexa, incluindo todos os pressupostos da obrigação de
indemnizar, a saber: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo
de causalidade entre o facto e o dano. Se faltar qualquer deles a
acção improcederá;

4.a - O A. não fez prova da ilicitude, nem da culpa, nem da existência
de nexo de casualidade que há-de ser adequado à proporção e natureza
do dano;

5.a - E não o fez por manifesta impossibilidade, pois como resulta
do teor da matéria de facto provada o evento danoso não se ficou
a dever a qualquer conduta ou omissão de agir dos Serviços do réu;

6.a Salvo o devido respeito, é manifestamente insustentável a pre-
tensão do ora recorrente;

7.a - Com efeito, não faz qualquer sentido a alegação do autor
de que nas respostas à matéria de facto existe deficiência, obscuridade
e contradição entre os fundamentos e a decisão;

8.a - Por outro lado, não é verdade que o tribunal «a quo» tenha
sobrevalorizado as fotografias juntas aos autos e menosprezado a res-
tante prova carreada para os autos;

9.a - Da discussão da causa, designadamente da prova testemunhal
e documental junta aos autos, resultou provado que a árvore caiu,
mas não se provou que caiu sobre o veículo do autor;

10.a - É também verdade que o veículo do autor sofreu danos
nos pára-choques da frente e traseiro. Mas não se provou que os
danos resultaram da queda da árvore, tanto mais que o autor nem
refere que embateu contra a árvore, que se encontrava caída no pa-
vimento. Ao invés, aquilo que alegou é que ela caiu em cima do
veículo;

11.a - Em face da matéria provada, a conclusão que o tribunal
«a quo» tirou parece óbvia e insusceptível de causar quaisquer dúvidas,
ou seja, os danos não ocorreram naquele acidente ou, pelo menos,
o ora recorrente não conseguiu provar que ali tivessem ocorrido;
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12.a - Aliás, tal como se conclui na sentença recorrida: «. . . tendo
presentes as fotografias juntas ao processo e que foram tiradas pelo
autor é absolutamente impossível constatar danos resultantes da queda
de uma árvore sobre o veículo»;

13.a - Logo, nenhuma responsabilidade pelos factos pode ser as-
sacada ao ICERR, devendo a douta sentença recorrida ser mantida
nos seus precisos termos».

Emitiu douto parecer o Ex.mo Procurador Geral Adjunto, com o
seguinte teor:

“A existência no processo de todos os elementos de prova que
serviram de base à decisão recorrida sobre a matéria de facto quesitada
permite que este tribunal altere a decisão da matéria de facto ao
abrigo do disposto no artigo 712.o n.o 1 al.a) do CPC.

Analisados esses elementos, a lógica dedutiva e a experiência co-
mum conduzirá, em nosso entender, à alteração da resposta dada
ao quesito n.o 1 no sentido proposto pelo recorrente.

Nestes termos, somos de parecer que o recurso merece provimento”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes

factos:
1.o - em 1995/12/25, pelas14,30 horas, o autor circulava pela EN

n.o 358-1, sentido Guerreira-Santa Cita, conduzindo o seu veículo
JS-67-05 dentro da sua faixa de rodagem, a cerca de 30Km/h;

2.o - o tempo estava chuvoso;
3.o - ao Km 0,8, num local em que a estrada é de traçado recto,

caiu em plátano da ré, existente no lado esquerdo, atento o sentido
do autor;

4.o - o veículo do autor sofreu danos nos pára-choques da frente
e traseiro;

5.o - em 1996/1/2, nas instalações da Josiauto - Reparação e Co-
mércio de Automóveis, L.da - foi declarado que o veículo JS apre-
sentava danos no charrion, radiador, pára-choques da frente de trás,
apoios e borrachas do radiador, filtro de anticongelante e que ne-
cessitava de trabalhos de mecânica, electricista, bate-chapas, estofador,
e pintura;

6.o - no dia 25/12/1995, o autor estava de férias em Portugal;
7.o - naquele período, precisava do veículo para se deslocar a Tomar

para compras, para visitar a sogra doente e outros familiares e para
tratar de assuntos relativos ao funeral da sogra;

8.o - o autor esteve impossibilitado de usar o veículo de 1995/12/25
a 1996/1/10;

9.o - a impossibilidade de utilizar o veículo causou ao autor um
prejuízo de 5.000$00 diários.

Nas conclusões A) a C) das alegações do recorrente defende este
que a decisão da matéria de facto (quesito 1.o) deve ser modificada,
devendo tal matéria ser dada como provada, ao abrigo do disposto
no artigo 712.o n.o 1 al.a) do CPC.

Segundo este preceito, este Supremo Tribunal pode alterar a decisão
da 1.a instância da matéria de facto, desde que do processo constem
todos os elementos de prova que serviram de base à decisão.

Perguntava-se no referido quesito 1.o se “Parte do tronco e ramos
do plátano caíram em cima do JS”, tendo o TAC de Coimbra res-
pondido “não provado”.

Para prova deste quesito foram juntos aos autos vários documentos
e arroladas várias testemunhas.



7704

Consta dos autos o depoimento das várias testemunhas arroladas,
com excepção do depoimento da testemunha José Carlos Bilé Belém
da Silva arrolada pela recorrida e que foi ouvida sobre a matéria
do quesito 1.o (fls. 126).

Não existem, por isso e ao contrário do que defende o recorrente,
todos os elementos de prova nos autos que serviram de base à decisão,
pelo que a matéria de facto fixada na 1.a instância não pode ser
alterada, agora, por este tribunal.

Improcedem, por esta razão, as conclusões acima referidas.
Nas conclusões D) e E) seguintes, o recorrente defende que “existe

manifesta contradição entre a resposta aos quesitos 1.o, 2.o e 5.o e
a matéria assente na al.A), já que, se ficou demonstrado que o veículo
naquele dia, antes da queda da árvore, ia a circular e após a queda
da mesma o A. ficou impossibilitado de usar o veículo, é óbvio e
lógico que a árvore atingiu o JS-67-05».

Foi dada como provada a seguinte matéria de facto e no que ao
que agora interessa:

- “em 25/12/95, pelas 14.30 horas, o autor circulava pela EN n.o
358-1, sentido Guerreira-Santa Cita, conduzindo o seu veículo JS-67-05,
dentro da sua faixa de rodagem, a cerca de 30 Km/h” (al. A);

- “em 2/1/1996, nas instalações da Josiauto - Reparação e Comércio
de Automóveis, L.da - foi declarado que o veículo JS apresentava danos
no charrion, pára-choques da frente e de trás, apoios e borrachas do
radiador, filtro de anticongelante e que necessitava de trabalhos de me-
cânica, electricista, bate-chapas, estofador e pintura” (resposta ao que-
sito 2.o);

- “o autor esteve impossibilitado de usar o veículo de 25/12/95 a
10/1/96” (resposta ao quesito 5.o).

Ora, pelo facto de o JS circular no lugar onde caiu uma árvore
(al.A), e apesar de tal veículo apresentar os danos referidos na resposta
ao quesito 2.o e se ter dado por provado que o recorrente esteve
impossibilitado de usar o mesmo veículo desde 25/12/95 a 10/1/96,
tal não significa que tais danos tenham sido originados pela queda
do plátano da recorrida sobre o JS.

Aliás, perguntando-se no quesito 2.o se devido à queda de parte
do tronco e ramos do plátano em cima do JS este sofreu os danos
em tal quesito referidos, o tribunal apenas deu como provado que
“em 2/1/1996, nas instalações da Josiauto - Reparação e Comércio
de Automóveis, L.da - foi declarado que o veículo JS apresentava
danos no charrion, radiador, pára-choques da frente e de trás, de
apoios e borrachas do radiador, filtro de anticongelante e que ne-
cessitava de trabalhos de mecânica, electricista, bate-chapas, estofador
e pintura”.

Afastou o tribunal, com esta resposta, qualquer ligação entre a
queda daquela árvore e os danos sofridos pelo JS, ou seja, os danos
sofridos pelo JS não foram provocados pela queda da árvore.

Não há, pois qualquer contradição da matéria dada por provada
e acabada de referir e a resposta negativa dada ao quesito 1.o de
não se ter provado que parte do tronco e ramos do plátano caíram
em cima do JS.

Improcedem, deste modo, as conclusões D) e E).
Nas conclusões F) a H), o recorrente defende que a sentença é

nula por contradição entre os fundamentos e a decisão, nos termos
do artigo 668.o n.o 1 al.c) do CPC.

E segundo o recorrente tal contradição resulta “do facto de na
douta decisão se considerar que a árvore pertencente à recorrida caiu,
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que o veículo circulava por aquela estrada, que o mesmo sofreu danos,
o que o A. ficou impossibilitado de o utilizar a partir desse momento
e depois concluir que o recorrente não demonstrou que o acidente ali
tivesse ocorrido e que o veículo tivesse sofrido danos em consequência
da queda da mencionada árvore”.

Mas não sofre a sentença da crítica que lhe é assacada.
Na verdade, apesar daquela matéria dada por provada, os danos

do veículo podiam não ter sido provocados pela queda da árvore,
mas sim uma outra qualquer circunstância, designadamente, embater
o JS em tal árvore, já em momento posterior ao da sua queda.

Assim, da matéria dada por aprovada, não resulta que o plátano
caiu sobre o JS, pelo que não há aqui qualquer contradição.

E sempre há que referir que era sobre o recorrente que recaía
este ónus da prova (art.o 342.o n.o 1 do CC).

Improcedem, também, estas conclusões.
Nas restantes conclusões defende o recorrente que se verificam

todos os requisitos ou pressupostos da responsabilidade civil extra-
contratual da recorrida, pelo que ao assim não decidir o tribunal
“a quo” violou os artigo 2.o n.o 1, do DL. n.o 48 051, bem como
o disposto nos artigos 483.o e 487.o do CC.

A responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas
colectivas públicas por factos ilícitos, nos termos dos artigo 2.o e 6.o
do DL. n.o 48 051, de 21/11/1967, corresponde, no essencial, ao con-
ceito civilista da responsabilidade civil extracontratual por factos ilí-
citos que tem a sua base no artigo 483.o do Código Civil (Ac. do
STA de 6/5/99 - rec. n.o 38 076).

São, pois, pressupostos de tal tipo de responsabilidade: o facto,
a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o facto
e o dano (Ac. do STA de 19/2/1998 - rec. n.o 38 158).

Na sentença recorrida o tribunal “a quo” deu como não provado
o requisito de nexo de causalidade, e, em consequência, absolveu
o réu do pedido.

E face aos factos que foram dados como provados não podia ser
outro o sentido da decisão.

Há nexo de casualidade entre o facto ilícito e os danos quando
“estes são uma consequência adequada daquele” (Ac. do STA de
25/6/1998).

No caso presente, não se provando que o plátano do recorrido
na sua queda tivesse atingido o JS do recorrente, não se pode concluir
como este o faz, tese afastada pelo tribunal “a quo”, que os danos
apresentados por aquele veículo foram provocados pela queda de
tal árvore.

Não se verificando, por esta razão, o requisito em análise, não
há a obrigação de indemnizar.

Em concordância com tudo o exposto, e improcedendo todas as
conclusões das alegações do recorrente, nega-se provimento ao pre-
sente recurso jurisdicional e confirma-se a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário concedido.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Américo Joaquim Pires Es-
teves — Manuel Ferreira Neto — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia
e Melo.
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Acórdão de 13 de Novembro de 2001.

Recruso no 48.185, em que são recorrente Emanuel António de Melo
Sousa e recorridos o Estado Português e outro, de que foi Relator
o Exmo.Sr.Conso.Dr.Gouveia e Melo.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Emanuel António de Melo Sousa, melhor identificado nos autos,
vem recorrer para esta Secção do despacho do Mmo. Juiz do Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa que na acção que o mesmo ali
intentou contra o Estado Português e o Banco de Portugal pedindo
a condenação destes a pagar-lhe a quantia de 50.000.0000$00 com
fundamento em responsabilidade civil extracontratual que lhes assacou
com base na intervenção por parte dos mesmos na Caixa Económica
Açoreana, indeferiu o pedido formulado na referida acção de lhe
ser concedido apoio judiciário na modalidade de isenção total de
preparos e do pagamento das custas.

Nas suas alegações conclui o ora recorrente - A. na mencionada
acção - do seguinte modo, que se passa a transcrever:

«1. O Senhor Juiz «a quo», ao expender o entendimento segundo
o qual se indiciam outros rendimentos para além dos alegados na
petição inicial, pelo facto de o requerente ter indicado, no cabeçalho
desse articulado, que era advogado com escritório no Campo Grande,
em Lisboa, e ao não ordenar a produção das diligências necessárias,
designadamente a inquirição das testemunhas indicadas pelo mesmo
requerente, violou, para além de outras, o disposto nos art.os 23o,
no 3, e 29o do Decreto Lei no. 387-B/87, de 29 de Dezembro, na
sua actual redacção.

«2. O julgador de primeira instância, ao entender que o rendimento
mensal, como administrador de uma sociedade, de esc. 430.000$00,
ilíquidos, não revelam insuficiência económica para custear as des-
pesas deste pleito, que é de causa com valor muito elevado e em
que procedimentos probatórios, como as perícias, se irão, com toda
a certeza, realizar, violou o disposto no arto. 7o do mesmo Decreto-Lei.

«3. Impõe-se, assim, a revogação da decisão recorrida, ordenando-se
que os autos baixem à primeira instância para aí se realizarem as
diligências a que se refere o disposto no arto 29o do Decreto-Lei
no 387-B/87, de 29 de Dezembro».

Contra-alegaram os R.R. na acção - Estado Português e Banco
de Portugal - , aquele primeiro através do Exmo. Magistrado do Mi-
nistério Público junto do Tribunal a quo defendendo ambos o im-
provimento do presente recurso jurisdicional.

Independentemente de vistos, atenta a simplicidade da questão a
apreciar, cumpre decidir.

O despacho recorrido, para negar o apoio judiciário que o A.,
ora recorrente, havia solicitado na acção, baseou-se na seguinte con-
sideração, que se transcreve:

«Conforme resulta do cabeçalho da petição inicial, além daquele
cargo, o Requerente é ainda advogado com escritório no Campo Gran-
de. Portanto, os autos indiciam desde logo que não vive exclusivamente
dos 430.000$00 que aufere na SIMAGA, que, só por si, já não re-
velavam uma impossibilidade de custear as despesas do pleito.»

E o despacho recorrido, com base na consideração acabada de
transcrever, concluiu não se mostrar «indiciada a alegada situação
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de insuficiência económica do requerente», pelo que por esse fun-
damento indeferiu, como se disse já, o pedido de apoio judiciário.

É contra semelhante decisão que o requerente da providência se
insurge perante este Supremo Tribunal através do presente recurso
jurisdicional.

Vejamos primeiro quais os fundamentos alegados pelo ora reque-
rente no tribunal a quo e na petição inicial da acção de responsa-
bilidade civil que intentou contra o Estado Português e o Banco de
Portugal, por ali solicitar apoio judiciário na modalidade de isenção
total de preparos e do pagamento das custas.

Nessa acção - a que o A., ora recorrente, atribuiu o valor de
50.000.000$00 - alegou ele em resumo que após a ocorrência dos
factos gravemente danosos referidos na petição inicial (consubstan-
ciados na intervenção do Estado, através do Banco de Portugal, na
gestão da Caixa Económica Açoriana de que o A. fora primeiro pre-
sidente do respectivo conselho de Administração), o mesmo A., que
então detinha várias e importantes posições societárias em empresas
de grande dimensão, teve que alienar as respectivas participações,
aliás em condições de mercado desfavoráveis, para poder honrar as
responsabilidades pessoais que assumiu.

Mais alegou ainda que em virtude da perda da qualidade de sócio
de tais sociedades, veio progressivamente a perder os vários e bem
remunerados cargos sociais que nelas ocupava, donde resultou para
o mesmo «não só a exaustão completa do seu património», como,
também, «a perda de muitas remunerações que o mesmo A., em
contrapartida de exercício dos cargos sociais, auferia».

Finalmente, alegou ainda auferir actualmente a quantia de
430.000$00 mensal a título de remuneração como presidente de con-
selho de administração da SINAGA-Sociedade de Indústrias Agrícolas
Açorianas, S.A., quantia essa com a qual o mesmo A. vive.

Estes pois os factos aduzidos pelo A., ora recorrente, na acção,
e com base nos quais nela formulou o pedido de apoio judiciário
na modalidade de isenção total de preparos e do pagamento de custas,
pedido esse que, como se disse, foi indeferido pelo despacho agora
em crise.

Do relato acima feito, a primeira conclusão a extrair é a de que
apenas um facto concreto aduziu o A. para fundar o pedido de apoio
judiciário formulado: o de que auferia o vencimento mensal de
430.000$00 como presidente do conselho de administração da empresa
que indicou.

Tirando este facto, tudo o mais, no relato apresentado pelo ora
recorrente para caracterizar a sua situação jurídico-patrimonial, mais
acima resumido, não passa de alegações vagas e genéricas, insus-
ceptíveis por si para fundarem um juízo por parte de Tribunal quanto
àquela mesma situação.

Assume essa natureza a invocação por parte do A. de que teve
de alienar as participações, várias e importantes, que detinha em em-
presas de grande dimensão para honrar responsabilidades pessoais
que assumiu, perdendo os vários e bem remunerados cargos sociais
que nelas ocupava, do que resultou não só a «exaustão completa
do seu património», como ainda «a perda de muitas remunerações
que o mesmo A. auferia em contrapartida do exercício dos cargos
sociais que auferia».

Ora semelhantes afirmações por parte do A. com vista a alicerçar
o pedido de apoio judiciário que formulou, atenta a sua natureza
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vaga e genérica, já que despida de qualquer concretização ao nível
dos factos, faz com que as mesmas surjam como inócuas para ca-
racterizarem uma situação de carência de meios para suportar as
despesas normais do pleito que o mesmo A., ora recorrente, instaurou
no tribunal a quo, carência essa que uma vez provada conduziria
ao deferimento do pedido de apoio judiciário formulado.

Por outro lado, a acrescer à natureza vaga e abstracta do relato
feito pelo A. quanto ao ponto considerado, temos que o mesmo si-
lenciou em absoluto todos os dados, em matéria de rendimentos,
do respectivo agregado familiar, se é que o tem.

De todo o exposto resulta que o quadro apresentado pelo ora re-
corrente em suporte do pedido que formulou junto do tribunal a
quo de apoio judiciário, não permite, atenta a carência de factos adu-
zidos, a formulação pelo Tribunal de um juízo sobre a realidade de
uma situação de carência de meios por parte do mesmo que lhe
permitam suportar as despesas do pleito que propôs contra o Estado
Português e o Banco de Portugal.

E dada essa carência de factos, que só ao A., ora recorrente, cabia
aduzir, o Tribunal (tanto o tribunal a quo como este Supremo Tri-
bunal) encontra-se impossibilitado de, a título oficioso, os poder com-
provar, como ainda esclarecer, ou até alargar.

Daí que o facto concerto - único - alegado pelo A. quanto à sua
remuneração mensal de 430.000$00, perca todo o seu significado e
alcance, pois se desconhece qualquer dado específico sobre os res-
tantes elementos que contribuem para a definição da sua situação
económica, os quais por si só podem tornar aquele outro absolu-
tamente irrelevante.

De todo o acabado de expor resulta que se não mostra suficien-
temente comprovado - no quadro apresentado pelo A., ora recorrente,
acima referido - uma situação para o mesmo que o impossibilite de
custear as despesas normais da acção que propôs no tribunal a quo.

Ao decidir neste sentido, ainda que com base em fundamentação
não de todo coincidente com a acima exposta, o despacho recorrido
não merece qualquer censura.

Temos em que se decide negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Taxa de justiça: 60.000$00. Procuradoria: 30.000$00.

Lisboa, 13 de Novembro de 2001. — Pedro Manuel de Pinho de
Gouveia e Melo — Rosendo Dias José — João Manuel Belchior.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Indeferimento tácito. Dever legal de decidir. Inexistência do
acto impugnado em recurso hierárquico.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A formação de indeferimento tácito é corolário da exis-
tência de uma dever legal de decidir por parte da au-
toridade recorrida.
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2 — Não existindo o acto de que foi interposto o recurso hie-
rárquico, a autoridade para quem ele foi interposto não
tem o dever legal de o decidir e, por isso, não se forma
indeferimento tácito pelo facto de aquela não o ter
decidido.

3 — Inexistindo o indeferimento tácito impugnado, o recurso
contencioso carece de objecto, o que é obstáculo ao co-
nhecimento do seu mérito, sem prejuízo da possibilidade
de ser declarada a inexistência do acto referido em 2.

Recurso n.o 35 812. Recorrente: Maria Catarina Sequeira Montes;
Recorrido: Secretário de Estado dos Recursos Educativos. Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — MARIA CATARINA SEQUEIRA MONTES interpôs recurso
contencioso de anulação do que designou como «acto tácito de in-
deferimento ocorrido entre Outubro e Dezembro de 1993» sobre um
recuso hierárquico que interpôs para o Senhor Secretário de Estado
dos Recursos Educativos em que requereu a revogação do acto ad-
ministrativo que a obrigou a recolocação no 7.o escalão da carreira
docente, substituindo-o por outro que a reposicionasse no 9.o escalão,
acto esse a que se referia o ofício n.o 827, de 14-6-93, do Departamento
de Gestão dos Recursos Educativos.

A Senhor Ministra da Educação suscitou questões prévias, defen-
dendo a intempestividade do recurso e que não se formou o inde-
ferimento tácito por o acto impugnado no referido recurso hierárquico
não existir, o que tinha como corolário a inexistência do dever legal
de decidir, referindo ainda que correra termos neste Supremo Tribunal
Administrativo outro processo de recurso do mesmo indeferimento
tácito, que tinha sido rejeitado liminarmente.

A recorrente respondeu às questões prévias.
Foi junta ao processo certidão que comprova que a recorrente

interpôs um outro recurso contencioso do mesmo indeferimento tácito,
que deu origem ao processo que correu termos neste Supremo Tri-
bunal Administrativo com o n.o 33813, que foi rejeitado liminarmente
por a recorrente não ter regularizado uma deficiência de instrução
da respectiva petição, na sequência de despacho que a convidou a
regularizá-la.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público suscitou nova
questão prévia, por o prazo para regularização da deficiência de ins-
trução ter natureza cominatória.

Na sequência deste despacho, corridos vistos, foi proferido, em
9-6-99, o acórdão da Secção de fls. 66-71, em que se decidiu que
o recurso é tempestivo e que a rejeição liminar do recurso que deu
origem ao referido processo n.o 33 813 não era obstáculo à interposição
de novo recurso, dentro do prazo legal, o que se tinha verificado.

Relativamente à outra questão prévia da inexistência do indefe-
rimento tácito impugnado, entendeu-se no mesmo acórdão da Secção
que o ofício a que se referia a recorrente no recurso hierárquico
não consubstanciava um acto administrativo pois se destinava a no-
tificar os destinatários de um despacho exarado pela Senhora Di-
rectora Geral em 7-5-93. No entanto, entendeu-se neste acórdão que
tinha sido com base no referido ofício que, e não neste despacho,
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a recorrente baixara do 9.o para o 7.o escalão, independentemente
de qualquer outro despacho, pelo que aquele ofício criou toda uma
aparência de acto.

Assim sendo, entendeu-se no mesmo acórdão que importava er-
radicar da ordem jurídica a aparência desse acto por a Administração
pretender tirar efeitos jurídicos do mesmo, pelo que se decidiu declarar
a inexistência jurídica de tal acto.

Deste acórdão foi interposto recurso jurisdicional, pela autoridade
recorrida, para o Pleno da Secção do Contencioso Administrativo,
que entendeu que o mesmo deve ter subida diferida e efeito devolutivo,
por o acórdão referido ser proferido em decisão das excepções da
extemporaneidade do recurso contencioso e falta de objecto do mesmo
e não em sede final de julgamento do mérito do recurso, precedido
da produção de alegações.

Baixando o processo à Secção, por despacho do Relator foi or-
denada a notificação das partes para se pronunciarem sobre a questão
da inutilidade do conhecimento do mérito do recurso, por a decisão
de inexistência jurídica daquele acto, que tem de ter-se por assente
enquanto não sobrevier revogação ou anulação do acórdão referido,
ser susceptível de, em execução de julgado, conduzir à reconstituição
da situação hipotética que existiria sem tal pretenso acto, sendo, assim,
assegurada plenamente a satisfação dos interesses da recorrente, obri-
gando em consonância a autoridade recorrida.

Em alegações, a recorrente remeteu para o que refere na petição
de recurso, em que apresentou as seguintes conclusões:

1 — O silêncio da Administração conduz a um indeferimento tácito
da pretensão da requerente e traduz-se numa situação jurídica de acto
tácito de indeferimento.

2 — O acto tácito de indeferimento está viciado por erro de inter-
pretação e aplicação do art. 129 do D.L. no 139-A/90 de 28 de Abril,
art. 61 da Lei no 46/86 de 14 de Outubro, o art. 23 do D.L. no 409/89
de 18 de Novembro, a Portaria no 1218/90 de 19 de Dezembro e até
o Dec. Lei no 120-A/92 de 30 de Junho.

3 O acto administrativo enferma do vício de violação de lei, é anulável
nos termos do art. 135, 136 do CPA e 364 do CA.

A autoridade recorrida, em alegações, apresentou as seguintes
conclusões:

A possibilidade de não ser apreciada a questão de mérito no presente
recurso para o Pleno viola o preceito constitucional de que todos têm
acesso ao direito e aos Tribunais.

O Acórdão de que se recorre é duvidoso, nos termos em que considera
a inexistência jurídica do acto recorrido, e, estar-se-ia a defraudar o
princípio de que todos têm acesso ao direito, se o Pleno do S.T.A. não
julgasse de mérito o presente recurso, apesar de não ter efeito suspensivo.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
em que defende que se verifica questão que obsta ao conhecimento
do mérito do recurso.

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:
a) Em 4-1-93, a recorrente era professora de Trabalhos Manuais na

Escola C+S de Lagoa;
b) Tendo dúvidas quanto ao correcto posicionamento no 9o escalão

da recorrente e de uma outra colega, resultante da titularidade ou não
de Exame de Estado por aquelas, aquela Escola dirigiu o ofício no 837,
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datado de 4/1/93, à Direcção Regional de Educação do Algarve, que
por sua vez solicitou os devidos esclarecimentos ao Departamento dos
Recursos Humanos de Ensino;

c) Em 13-4-93, neste Departamento, foi elaborada por uma técnica
superior a Informação no 113/93-FN sobre a questão (fls. 33 a 38 do
processo instrutor, cujo teor se dá como reproduzido), em que se conclui
que a recorrente progrediria ao 8.o escalão em 1997, estando dispensada
da apresentação do trabalho de natureza educacional e da candidatura,
nos termos dos arts. 3.o, alínea a) e 4.o, alínea c) do Decreto-Lei
n.o 120/92, de 30 de Junho;

d) Na parte superior esquerda da fotocópia da 1a página de tal In-
formação foi aposto o seguinte parecer (fls. 31 do processo instrutor):

“Concordo. De esclarecer de harmonia com o proposto na conclusão
(IV) do presente parecer/ou melhor, da aludida Informação, que está
em consonância com a Inf. no 213/93 GJ de 15 de Março p.p., que
teve a concordância da Senhora Directora Geral em 26 de Março
último”.

e) No canto superior direito da 1a página fotocopiada da Informação
no 113/93-FN, foi exarado o seguinte despacho:

“Concordo. Informe-se que o posicionamento dos docentes no 8.o
escalão em 1991 e 9o em 1992 é irregular, uma vez que os mesmos
não podiam beneficiar da integração nesses escalões conforme prevê
a Portaria 1218 por não possuírem o EE realizado ao abrigo dos
diplomas mencionados no despacho do S.SERE de 92.10.23 trans-
mitido às escolas através do ofic. Cir. 2/92/DGAE.

Referir depois que o acesso das docentes ao 8o esc. Se processa
nos termos apontados no cap. IV da presente informação.

93.05.07” (Segue-se uma rubrica ininteligível).
f) Na sequência deste despacho foi remetido o ofício no 827, datado

de 14.06.93, do Departamento de Gestão de Recursos Educativos dirigido
ao Presidente do Conselho Directivo da Escola C+S de Lagoa, cuja
cópia consta de fls. 32 do processo instrutor, que se passa a transcrever:

“Assunto: Exame de Estado.
PQND - Lisete Santos Gonçalves Nunes Simões.
PQND - Maria Catarina Sequeira Montes.
Comunico a V. Exa. que o posicionamento das docentes referidas

em epígrafe, no 8o escalão em 1991 e no 9o escalão em 1992, é irregular,
uma vez que as mesmas não poderiam beneficiar da integração nesses
escalões conforme prevê a Portaria no 1218/90, por não possuírem
o Exame de Estado realizado ao abrigo dos diplomas mencionados
no despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Recursos
Educativos de 23.10.92 (transmitido pelo ofício circular
no 2/92/DGAE).

De acordo com o no 4 do art. 15o do Dec-Lei no 409/89, de 18
de Novembro, as docentes não poderão progredir ao 8o escalão en-
quanto não tiverem decorrido seis anos após o termo do módulo
de tempo previsto para o 7o escalão, mas progredirão nos índices
remuneratórios desse escalão.

Por conseguinte, atendendo a que o tempo de permanência no
7o escalão previsto no art. 8o do Dec-Lei no 409/89, é de três anos;
atendendo a que já se encontravam na 5a fase desde 01/01/88, as
docentes terminarão o módulo de tempo do 7o escalão em 1991,
nos termos do no 1 do art. 23o do referido Dec-Lei.

Pelo exposto, as docentes progredirão ao 8o escalão em 1997, es-
tando dispensadas da apresentação do trabalho de natureza educa-
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(1) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

- de 16-1-1997, proferido no recurso n.o 37785, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 186;

- de 4-2-1997, proferido no recurso n.o 39069, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 25-11-99, página 801;

- de 11-3-1997, proferido no recurso n.o 41331, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-11-99, página 1966;

- de 16-4-1998, proferido no recurso n.o 41132, publicado em Cadernos de Justiça Admi-
nistrativa n.o 13, página 37;

- de 19-5-1998, proferido no recurso n.o 43433, publicado em Cadernos de Justiça Admi-
nistrativa n.o 19, página 39;

- de 11-2-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 36585, publicado em Apêndice ao
Diário da República de 4-5-2001, página 291;

- de 19-3-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 37532, publicado em Apêndice ao
Diário da República de 4-5-2001, página 592;

- de 19-3-1999, proferido no recurso n.o 32783, publicado em Apêndice ao Diário da
República de 4-5-2001, página 548;

- de 17-2-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 41130;
- de 22-3-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 40675;
- de 9-5-2001, proferido no recurso n.o 31648.
No mesmo sentido, podem ver-se:
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cional e da candidatura, de acordo com o estipulado nas alíneas a)
do art. 3o e alínea c) do art. 4o do Dec-Lei no 120-A/92, de 30 de
Junho.

Do teor deste ofício deverá V.Exa. dar conhecimento às inte-
ressadas.

Com os melhores cumprimentos.
PELA DIRECTORA
Maria de Fátima Borges”
g) Em 28-6-93, a ora recorrente interpôs recurso hierárquico da decisão

que entendeu existir subjacente ao ofício referido na alínea anterior,
nos termos que constam de fls. 30 do processo instrutor, cujo teor se
dá como reproduzido;

h) Este recurso hierárquico não foi decidido até 15-9-94;
i) Em 4-2-94, a recorrente interpôs recurso contencioso do que designou

como sendo «o acto tácito de indeferimento ocorrido entre Outubro e
Dezembro de 1993 sobre a pretensão da requerente dirigida ao Secretário
de Estado dos Recursos Educativos», recurso esse que deu origem ao
processo n.o 33813 deste Supremo Tribunal Administrativo;

j) O recurso contencioso referido na alínea anterior foi rejeitado li-
minarmente por despacho de 7-6-94, por a recorrente não ter regularizado
uma deficiência de instrução da respectiva petição, na sequência de
despacho que a convidou a regularizá-la;

k) Em 15-9-94, a recorrente interpôs o presente recurso, em termos
idênticos aos do recurso interposto em 4-2-94.

3 — Em face do decidido no acórdão da Secção proferido neste
processo em 9-6-1999, tem de ter-se por assente, enquanto ele se
mantiver na ordem jurídica, que o acto que a recorrente impugnou
através do recurso hierárquico não existia.

Assim, o recurso hierárquico carecia de objecto, pelo que a au-
toridade para quem foi interposto não podia dele conhecer.

Nestas condições, a autoridade para quem foi interposto o recurso
hierárquico não tinha o dever legal de o decidir.

A formação de indeferimento tácito é corolário da existência de
um dever legal de decidir por parte da autoridade recorrida, como
vem entendendo uniformemente este Supremo Tribunal Adminis-
trativo. (1)

- MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA GONÇALVES E J. PACHECO
DE AMORIM, em Código do Procedimento Administrativo Comentado, volume I, 1.a edição,
página 168, e

- MARCELO REBELO DE SOUSA, Lições de Direito Administrativo, I, página 134.
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Por isso, no caso em apreço, inexistindo este dever, não se formou
o indeferimento tácito impugnado.

Nestas condições o presente recurso carece de objecto, pelo que
não se pode conhecer do vício de violação de lei que a recorrente
lhe imputa.

Termos em que acordam em não tomar conhecimento do mérito
do recurso, mantendo-se o decidido no acórdão da Secção de 9.6.1999.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (Relator) — An-
tónio Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Professor. Contrato de prestação de serviço docente. Alteração
de cláusula remuneratória. Indeferimento tácito.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo a recorrente com a Administração contrato ad-
ministrativo de prestação de serviço docente com remu-
neração mensal pelo índice 80 e tendo dirigido à entidade
competente requerimento no sentido de ser alterada a
cláusula remuneratória de molde a que passasse a ser
remunerada pelo índice 120, o silêncio da Administração
relativo à pretensão da recorrente não pode constituir
uma decisão autoritária, mesmo presumida, da situação
da recorrente regulada no contrato.

2 — Por isso, o recurso interposto do invocado indeferimento
tácito carece de objecto, o que justifica a rejeição do
recurso, por ilegalidade da sua interposição.

Recurso no 39.117 em que é recorrente Margarida da Luz Carvalheiro
L. Rodrigues Leitão Afonso e recorrido Subsecretário de Estado
Adjunto do Ministro da Educação, foi relator Ex.mo Cons.o Dr.
Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - MARGARIDA DA LUZ CARVALHEIRO L. RODRIGUES
LEITÃO AFONSO, professora, vem interpor recurso contencioso de
anulação do indeferimento tácito que imputa ao Senhor Subsecretário
de Estado Adjunto da Ministra da Educação, pelo qual indeferiu
o processamento do seu vencimento pelo índice 120.

A autoridade recorrida respondeu suscitando as questões prévias
da ilegitimidade da recorrente por ela ter aceitado ser remunerada



7714

pelo índice 80 e por o recurso hierárquico a que se refere o in-
deferimento tácito ser extemporâneo.

A recorrente respondeu à estas questões prévias, defendendo a
sua legitimidade e que o recurso hierárquico não é extemporâneo.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido da improcedência das questões prévias.

Por despacho do Relator foi relegado para final o conhecimento
das questões prévias.

A recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1 — A legitimidade da recorrente afere-se pelo interesse directo, pessoal

e legítimo na anulação do acto recorrido por o mesmo violar os seus
direitos essenciais, artigo 133.o, 2, d) do CPA. e artigo 46.o, 1 do RSTA.

2 — A recorrente interpôs recurso hierárquico, assim que tomou co-
nhecimento da ofensa dos seus direitos, sendo pois tempestivo - arts. 72.o
e 168.o do CPA.

3 — O objecto do presente recurso contencioso é o acto tácito de
indeferimento formado, em sede de recurso hierárquico interposto para
o recorrido do acto de processamento do vencimento da recorrente pelo
índice 80, após rasura do índice 120;

4 — O acto recorrido enferma do vício de violação de lei por contrariar
designadamente o disposto no art. 1.o do Dec. Reg. 14/93, de 5 de Maio,
na Portaria n.o 582/87, de 4 de Novembro, nos artigos 7.o n.o 2 e 12.o
n.o 3 e anexo I do DL n.o 409/89, de 18 de Novembro, em conjugação
com a circular n.o 16/91, DGAE de 5 de Abril, e no artigo 32.o n.o 3
do DL n.o 139-A/90, de 28 de Abril.

5 — O disposto no artigo 1.o do DL. n.o 14/93 apenas se dirige aos
estagiários do ramo de formação educacional das licenciaturas em: ciên-
cias e das licenciaturas em ensino.

6 — Qualquer das referidas situações têm em comum o facto de o
estágio fazer parte integrante da licenciatura.

7 — A situação da recorrente não se encontra abrangida pela referida
norma porquanto a sua formação é realizada já após a conclusão da
respectiva licenciatura

8 — De acordo com o citado artigo 1.o do Dec. Reg. n.o 14/93, o
estatuto remuneratório dos estagiários por ele abrangidos corresponde
ao índice remuneratório 80 referente aos docentes contratados com grau
de bacharel.

9 — À recorrente deverá ser atribuído do o índice remuneratório 120
correspondente à retribuição dos docentes contratados com o grau de
licenciatura

10 — Tal retribuição decorre do disposto nos artigos 7.o n.o 2 e 12.o
n.o 3 e anexo I do DL n.o 409/89, de 18 de Novembro, em conjugação
com a circular n.o 16/91, DGAE, de 5 de Abril, e do disposto no artigo 32.o
n.o 3 do DL. n.o 139-A/90, de 28 de Abril.

11 — O acto recorrido também viola o disposto nos artigos 13.o e
59.o da Constituição, já que não só trata de forma desigual situações
objectivamente iguais como também decide atribuir à recorrente uma
retribuição diferente da que é atribuída em situações idênticas.

A autoridade recorrida apresentou alegações com as seguintes
conclusões:

1) A recorrente embora licenciada, enquanto realizou o estágio pe-
dagógico que lhe conferia a profissionalização para a docência estava
na situação de aluna do mesmo estágio e portanto abrangida pela mesma
legislação do estágio das licenciaturas em ensino e do ramo de formação
educacional das licenciaturas em Ciências.
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2) E na verdade tanto na regulamentação como nos seus efeitos não
se encontram quaisquer dissemelhanças à excepção de a recorrente ao
realizar o estágio pedagógico nos termos da Portaria n.o 852/87 já ser
detentora de urna licenciatura, e ser-lhe permitido, de acordo com a
mesma Portaria, obter também a licenciatura no ramo de formação
educacional.

3) De facto, optando a ora recorrente por efectuar a sua profissio-
nalização para a docência no ano lectivo de 1994/95, não se submetendo
para tal ao concurso de professores, já que é «colocada» numa Escola
da Rede Pública como aluna estagiária da Faculdade de Letras, con-
tinuando pois ainda vinculada, como aluna, àquela Faculdade, o seu
estatuto vem obviamente definido pelo Decreto Regulamentar n.o 14/93,
que lhe atribui o índice 80, tal como acontece com as outras licenciaturas
do ramo educacional.

4) Se se aplicasse o regime que a recorrente pretende, ou seja, o
mesmo tratamento que é dado aos professores que fazem a sua entrada
no «sistema» pelo concurso nacional de professores regulado pelo Decreto
Lei n.o 18/88, com o consequente estatuto remuneratório previsto no
Decreto-Lei n.o 409/89 de 18-11, estar-se-ia a dar tratamento diferente
aos outros estagiários que, com o mesmo regime, as mesmas funções
na Escola e leccionação do mesmo número de tempos lectivos são abran-
gidos pela remuneração fixada no Decreto Regulamentar n.o 14/93.

Em alegações complementares, a recorrente manteve a posição
assumida.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:

Visto.
A recorrente impugna pretenso acto tácito que se terá formado re-

lativamente a uma pretensão de ver alterada a sua situação remu-
neratória.

Só que tal situação decorreu de contrato de prestação de serviço docente
celebrado entre representante da entidade recorrida e a própria recorrente.

Mas, sendo assim, e como não nos parece dever configurar-se como
acto destacável o «acto silente» resultante do procedimento desencadeado,
haverá que concluir que o meio apropriado à eventual alteração da
enunciada situação funcional seria uma acção sobre contratos admi-
nistrativos, pelo que, mostrando-se a vontade das partes formalizada
em instrumento contratual competente, não assistia à entidade recorrida
o dever legal de tomar qualquer decisão, quanto ao que já estava decidido.

Não sendo, pois, de presumir no caso a formação de acto tácito
(artigo 109.o n.o 1 do CPA), deverá emergir a rejeição do recurso con-
tencioso por ilegal interposição (cfr. art 57.o § 4 do R.S.T.A.).

A propósito de situações similares à vertente vem este S.TA. decidindo
no sentido propugnado. Poderão ver-se, v.g., os acórdãos de 11 Jun.
97 (rec. n.o 39.286) e 30. Mar. 97 (rec. n.o 38.893).

Pelo exposto, emite-se parecer no sentido da rejeição do presente
recurso.

A recorrente respondeu à questão prévia suscitada pelo Excelen-
tíssimo Magistrado do Ministério Público.

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

instrutor apenso, consideram-se provados os seguintes factos:
a) A recorrente é titular de licenciatura de Línguas e Literaturas Mo-

dernas - Variante de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras da
Universidade Clássica de Lisboa;



(1) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
- de 9-2-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 38893, publicado no Boletim do Ministério

da Justiça n.o 484, página 162, e publicado em Apêndice ao Diário da República de 4-5-2001,
página 210;

- de 17-12-1999, do Pleno, proferidos nos recursos n.os 38890 e 40831, publicados em
Apêndice ao Diário da República de 21-6-2001, páginas 1493 e 1520, respectivamente;

- de 6-7-1999, do Pleno, proferido no recurso n.o 37421, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.o 489, página 132, e em Apêndice ao Diário da República de 9-5-2001, página 942;

- de 19-1-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 40372;
- de 21-9-2000, do Pleno, proferido no recurso n.o 41121.
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b) Em 1 /9/94, a ora recorrente celebrou, sob a forma escrita, com
o Ministério da Educação, um contrato de prestação de serviço docente
como professora não pertencente ao quadro da escola secundária de
Bocage - Setúbal, com início de funções em 1/9/94 e termo no fim
do ano escolar de 1994/1995 (fls. 22);

c) Nos termos desse contrato, a recorrente foi colocada como «Es-
tagiária do Ramo Educacional da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa - of.o Circular n.o 24/94, de 94.08.18, do CAE de
Setúbal»

d) Desse contrato consta que a recorrente seria abonada pelo índice
remuneratório 80 da tabela de vencimentos da função pública;

e) Em 5-5-95, a recorrente apresentou ao Senhor Subsecretário de
Estado Adjunto da Ministra da Educação o documento cuja cópia consta
de fls. 7 e 8, em que afirma vir impugnar do acto de processamento
do seu vencimento pelo índice 80 e solicita a revogação do acto recorrido
(fls. 7 a 10);

f) Até 15-11-95, data em que a recorrente interpôs o presente recurso,
não foi proferida decisão sobre a pretensão formulada no documento
referido na alínea anterior.

3 - Antes de mais importa apreciar as questões prévias.
A questão prévia suscitada pelo Excelentíssimo Magistrado do Mi-

nistério Público tem sido objecto de vários acórdãos deste Supremo
Tribunal Administrativo.

A jurisprudência mais recente do Pleno vem sendo uniforme no
sentido da rejeição dos recursos contenciosos por falta de objecto.(1)

Sobre questão idêntica, transcreve-se parte do teor do citado acór-
dão de 9-2-1999:

«Está, pois, em causa um contrato de prestação de serviço docente
que, no caso, pode configurar-se como contrato administrativo, pois re-
presenta uma associação duradoura e especial da recorrente à realização
de fins administrativos da entidade contratante com submissão da res-
pectiva actividade docente à direcção dos órgãos competentes da Ad-
ministração, sendo celebrado para fins de imediata utilidade pública
(cfr. ainda Marcello Caetano, ob. cit., pág. 587).

Mas tratando-se de um contrato, as respectivas cláusulas, tendo sido
acordadas entre ambos os contraentes, não podem ser modificadas ou
alteradas por acto unilateral e autoritário de uma delas, nomeadamente
da Administração.

Isto é, a autoridade recorrida não pode modificar por acto admi-
nistrativo as cláusulas do acordo contratual, nomeadamente a cláusula
relativa à remuneração do contratado pelo índice 80, não sendo con-
siderado acto administrativo recorrível qualquer acto que se pronuncie
sobre a validade das cláusulas contratuais ou que as interprete (arti-
go 186.o do Código de Processo Administrativo).

Na sua exposição a recorrente solicita à autoridade recorrida que
proceda ao processamento do seu vencimento pelo índice 120.
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Uma tal solicitação pode constituir um pedido de declaração negocial
destinado a alterar, de acordo com a recorrente, a cláusula contratual
relativa à remuneração anteriormente acordada no respectivo contrato
de prestação de serviço docente, mas não pode destinar-se a provocar,
nessa matéria, uma definição unilateral e autoritária da situação da
recorrente plasmada em tal contrato, por tal definição aí não caber.

A exposição apresentada configura-se, assim, como uma proposta de
alteração consensual do contrato celebrado entre a Administração e a
recorrente de modo a torná-la, no seu entender, conforme com à lei
e mais justo e adequado à sua situação funcional e ao serviço prestado,
sendo objecto da pretensão uma eventual declaração negocial no sentido
proposto.

Uma tal solicitação, colocando-se, necessariamente, no plano do con-
trato administrativo, não pode ser entendida, em temos de dever ser
decidida por acto administrativo por estar fora do respectivo âmbito.

O recorrente deu a sua concordância à cláusula contratual remu-
neratória pelo índice 80, como às outras cláusulas, ao subscrever, sem
reserva, a outorga do respectivo «contrato de prestação de serviço docente»
para o ano escolar de 1994/1995- Só através da competente acção a
propor no tribunal administrativo de círculo competente poderia obter
a declaração de invalidade do contrato ou de alguma das suas cláusulas,
alegando e provando relevantes vícios ou falta de vontade negocial que,
nos termos da lei, pudessem levar a esse resultado, tudo em conformidade
com o disposto nos artigos 185.o, n.o 2, e 186.o, n.o 1, do Código de
Processo Administrativo de 1991, não sendo definitivos e executórios
e, portanto, recorríveis «os actos administrativos que interpretem cláusulas
contratuais ou que se pronunciem sobre a respectiva validade».

O silêncio da Administração relativo à pretensão do recorrente, ainda
que possa ser interpretado como declaração negocial que não aceita
alterar uma cláusula do contrato, não pode constituir uma decisão au-
toritária, mesmo presumida, da situação da recorrente regulada no con-
trato, não assumindo, portanto, as características de um acto tácito de
indeferimento, que não deixa de ter o seu enquadramento teórico e o
seu regime legal, no âmbito dos actos administrativos. Não se formou,
pois, (...) qualquer acto de indeferimento tácito, resultante da omissão
de pronúncia da Administração sobre a pretensão de alteração de cláusula
contratual formulada por contratante particular, que possa ser objecto
de recurso contencioso, nomeadamente nos termos dos artigos 109.o
do Código de Processo Administrativo de 1991 e 25.o, n.o 1, da Lei
de Processo nos Tribunais .Administrativos.

E porque não nos estamos a reportar a questão de execução ou pro-
moção do contrato administrativo, mas à questão da validade de uma
das suas cláusulas, não pode falar-se na possibilidade de existir aí um
acto administrativo destacável e como tal recorrível, por a tal se opor
a citada norma do artigo 186.o, n.o 1, do Código de Processo Admi-
nistrativo de 1991.

Carece, assim, de objecto o recurso contencioso interposto pela re-
corrente, o que torna ilegal a sua interposição e conduz à sua rejeição
nos termos dos artigos 120.o do Código de Processo Administrativo de
1991, 25.o, n.o 1, da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos
e 57.o, § 4.o, do Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo.»

Em sintonia com esta jurisprudência, a que se adere, acorda-se
em rejeitar o recurso por ilegalidade da sua interposição.

Consequentemente, fica prejudicado o conhecimento das outras
questões suscitadas no recurso.
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Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 30.000$00 e pro-
curadoria de 15.000$00.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — An-
tónio Samagaio — Azevedo Moreira.

Acórdão de 14 de Novembro 2001.

Assunto:

Concurso de ingresso. Carreira diplomática. Falta de funda-
mentação. Avaliação de provas de línguas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Prevendo-se no regulamento do concurso que haveria
uma prova escrita de inglês e francês, que os resultados
finais seriam 0 a 20 valores e só seriam admitidos a
cada uma das provas os candidatos que tivessem obtido
classificação igual ou superior a 10 valores em todas as
provas anteriormente prestadas, aquela prova escrita mes-
mo que realizada conjuntamente, deve considerar-se co-
mo constituída por duas provas, uma de cada uma da-
quelas línguas, sendo eliminados os candidatos que não
obtivessem pelo menos 10 valores em cada uma delas.

2 — A fundamentação do acto administrativo é um conceito
relativo que varia conforme o tipo de acto e as circuns-
tâncias do caso concreto, mas ela só é suficiente quando
permite a um destinatário normal aperceber-se do iti-
nerário 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.

3 — A avaliação de uma prova de línguas em que se assinalam
os erros cometidos pelo candidato e se indica a clas-
sificação global atribuída, sem qualquer menção da va-
lorização negativa que se atribuiu a cada erro e dos fac-
tores globais que se ponderaram para atribuir aquela clas-
sificação, enferma de vício de forma por falta de
fundamentação.

Recurso n.o 39559, em que foi recorrente José Graça e recorrido
Ministro dos Negócios Estrangeiros. Relator, o Ex.mo Juiz Con-
selheiro Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - PEDRO JOSÉ BENTES GRAÇA vem interpor recurso do
acto do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de 28-12-95 que
indeferiu um recurso hierárquico que interpôs da decisão da sua ex-
clusão do Concurso Externo de Ingresso na Carreira Diplomática.
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O recorrente imputa ao acto impugnado vícios de violação de lei
e dos princípios gerais da isenção, da igualdade, proporcionalidade,
justiça e imparcialidade, e vício de forma, por falta de fundamentação.

A autoridade recorrida respondeu, defendendo que o recurso devia
ser rejeitado por ilegalidade de interposição, por o recorrente não
indicar contra-interessados a quem a procedência do recurso pudesse
prejudicar nem requerer a sua citação. Para além disso, a autoridade
recorrida defende que o acto não enferma dos vícios que lhe são
imputados.

Por despacho do Relator, o recorrente foi notificado para corrigir
a petição inicial, indicando as identidades e residências dos con-
tra-interessados.

O recorrente veio, então, apresentar nova petição, com as indicações
referidas.

Os contra-interessados indicados não contestaram.
O recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1 - O Recorrente foi excluído do Concurso Externo de Ingresso na

Carreira Diplomática após a efectivação das provas escritas de inglês
e francês o que sucedeu, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros
- ora Recorrido - deveu-se à falta de aproveitamento nas ditas provas
de inglês e francês;

2 - Da falta de aproveitamento nas provas de inglês e francês, recorreu
o Recorrente, tendo alegado falta de critérios qualitativos e quantitativos
de avaliação, bem como erros no enunciado que tomaram ininteligível
a prova de inglês e alegou ainda o Recorrente má correcção das provas
e erros flagrantes de classificação, que era inexistente por parte do Mi-
nistérios dos Negócios Estrangeiros, mais parecendo a correcção e a
classificação, exercícios de mero capricho e que os erros ortográficos
graves contidos na prova de inglês, foram indicados aos examinadores
parcialmente - um, porque o outro nem foi detectado - fazia lembrar
a reacção da humanidade ao gás «sarim» ingerido por habitantes, que
devido à morte por esse gás e apatia da humanidade, já nada podia
reclamar,

3 - Do exposto, se depreende que o Recorrente evidenciou, que o
Concurso Externo supra-referido violou ”ab inibo” os princípios gerais
de isenção, igualdade e imparcialidade e evidenciou que na execução
das provas de línguas de inglês e francês, a Administração Pública violou
o princípio da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da
imparcialidade;

4 - O teste de inglês não foi igual do princípio ao fim e os erros
dele constantes, um corrigido tardiamente e outro não corrigido, afec-
taram o princípio de que todos os examinandos são iguais e estão em
condições iguais e a sua execução nos moldes em que foi feita, violou
o princípio da proporcionalidade, isto é, não houve ”questa medida”;
na medida tendencialmente de exclusão;

5 - O teste de inglês e a sua execução e correcção afectaram o príncípio
da justiça, já que a Administração não se pautou por critérios materiais
ou de valor ou de sequer ter definido critérios quantitativos e qualitativos,
estando assim impossibilitada de uma ”solução justa” relativamente aos
problemas concretos que lhe cabem decidir e na sua execução e correcção
afectaram o princípio da imparcialidade, pois não consta que a Ad-
ministração ande a dar testes errados a examinandos seus e os únicos
casos conhecidos foram em provas específicas de admissão à Faculdade
que causaram a demissão dos responsáveis, incluindo os mais altos car-
gos, e a repetição das provas. Pelo que,
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6 - Se se aceitasse que a Administração andasse a dar testes errados
aos seus alunos, aos médicos de concursos, aos cientistas de concursos,
aos futuros engenheiros, isto é, se a Administração andasse a dar testes
errados num domínio que lhe compete avaliar o conhecimento dos seus
administrados, teríamos uma Administração sem valor e incompetente
e merecedora de reprovação e destituição e assim, tendo a Administração
dado testes errados a examinandos seus, violou o princípio da impar-
cialidade e esses testes não têm valor;

7 - O Recorrente impugnou toda esta execução e tramitação, sendo
certo que num Recurso Hierárquico lhe foi dito que o momento do
Recurso era após a saída da lista de classificação final e na decisão
do Recurso Hierárquico sobre esta matéria e após a lista de classificação
final, vem dizer que tudo está bem e que só está mala pretensão do
Recorrente. Ora, desde o início que o Recorrente clama por Justiça,
pelo facto da .Administração estar a violar a lei em geral, a Constituição
da República em particular, no que toca aos arts. 8.o, 13o, 16o, 18o,
266o, 268o e 271 o, e ainda o art. 124o do Código de Procedimento
Administrativo e a Lei e o Regulamento do próprio Concurso;

8 - A Administração ao agir como agiu, na decorrência das provas
e na apreciação dos Recursos Hierárquicos sucessivamente interpostos
e, nomeadamente no último recurso, violou a lei em geral e os indicados
preceitos em especial e para além das omissões, violações e ilegalidades
já apontados e dos princípios violados de igualdade, proporcionalidade,
imparcialidade e justiça, a Administração violou ainda os princípios
da fundamentação, objectividade, transparência, legitimidade e o da não
omissão;

9 - São erros e vícios que tornam a decisão sobre o último recurso
Hierárquico nulo e com nenhum efeito, nulidade essa insuprível e que
o Recorrente invoca e, consequentemente, deve tal decisão de indefe-
rimento ser substituída por outra que defira o Recurso Hierárquico do
Recorrente e por via de tal, anule o concurso, ou, pelo menos, as provas
subsequentes à prova de português;

10 - Esta é a doutrina do Acórdão deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo e constante do Acórdão de 19-5-1994 - 1.a Secção - publicado
in Acórdãos Doutrinais do S.TA. Ano IV no 402 - fls. 639 a 647, cujo
sumário é à falta de fundamento de deliberação do júri relativo à clas-
sificação das entrevistas dos candidatos a Concurso de Promoção, quan-
do da respectiva acta não conste qualquer dos elementos objectivos que
terão influenciado nessas classificações, nem sequer se referem os pa-
râmetros ou critérios de base que o júri adoptou para proceder à pon-
deração determinante do resultado concreto a que chegou, limitando-se
a atribuir e indicar, à frente do nome de cada candidato, os valores
atribuídos numa escala de 0 a 20. A ilegalidade da decisão do Recurso
Hierárquico é evidente, manifesta e grave. Pelo que,

11 - Revogada terá de ser tal decisão de Indeferimento do Recurso
Hierárquico do Recorrente e substituída por outra que a defira total
ou parcialmente.

A autoridade recorrida contra-alegou, não apresentando conclu-
sões.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido de ser negado provimento ao recurso, nos seguintes termos;

O recurso vem interposto do despacho do Ministro dos Negócios Es-
trangeiros, datado de 28 de Dezembro de 1995, nos termos do qual
o ora recorrido viu indeferido o recurso hierárquico necessário deduzido
da lista de classificação final dos candidatos ao Concurso Externo de
Ingresso na Carreira Diplomática.
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Questionando a sua exclusão do concurso após realização das provas
escritas de francês e inglês, o recorrente assaca ao acto impugnado vícios
de forma, por falta de fundamentação, bem como de violação de lei
decorrentes da ofensa aos princípios gerais da isenção, igualdade, im-
parcialidade, proporcionalidade e justiça.

Acompanhando o alegado pela autoridade recorrida, também se me
afigura que o acto impugnado não padece dos invocados vícios.

Relativamente ao apontado vício de forma, o recorrente argumenta
que os actos classificativos das provas de inglês e francês não se encontram
fundamentados, já que não contêm a indicação dos critérios qualitativos
e quantitativos que os determinaram.

Não lhe assiste, todavia, qualquer razão.
De facto, sendo a fundamentação um conceito relativo que varia em

função do tipo legal de acto administrativo e tendo o recorrente perfeito
conhecimento de que com nota inferior a 10 valores em qualquer das
aludidas provas acarretaria a sua exclusão do concurso, ao ser clas-
sificado com 7 valores na prova de francês o recorrente tomou clara
consciência da razão da sua exclusão.

Quanto ao acerto e justeza dessa nota classificativa, para além do
recorrente nada alegar em termos de a infirmar, o certo é que a mesma
resulta duma valoração operada no âmbito de uma actividade inserida
na margem de livre apreciação ou prerrogativa de avaliação do júri
ou dos peritos por ele designados, também apelidada de discriciona-
riedade técnica, tal actividade sempre escaparia à sindicabilidade do
Tribunal, salvo quando haja infracção de aspectos vinculados, erro ma-
nifesto ou crasso, ou adopção de critérios manifestamente desajustados,
o que não sucede na situação em apreço - vide Acórdão do Pleno da
Secção de 11-12-96, no recurso 27504.

Por outra parte, deve ter-se por juridicamente irrelevante a arguição
dos vícios decorrentes da hipotética ofensa dos princípios gerais da isen-
ção, igualdade, imparcialidade, proporcionalidade e justiça, já que não
foram concretizados quaisquer factos donde se possa inferir a ocorrência
dessas ofensas.

2 - Com base nos elementos que constam do processo e do processo
instrutor apenso, consideram-se provados os seguintes factos:

a) No Diário da República, 2.a Série, de 18-6-94, foi publicado o
Regulamento do Concurso para Provimento de Lugares de Ingresso na
Carreira Diplomática;

b) Por aviso publicado no Diário da República, 2.a Série, de 27-5-95
foi declarado aberto concurso externo de ingresso na carreira diplomática;

c) O recorrente foi um dos candidatos ao referido concurso, a que
também concorreram os recorridos particulares;

d) Nos termos do ponto 12 do aviso de abertura do concurso e do
art. 12.o n.o do Regulamento referido na alínea a), ele teria as seguintes
fases, sendo cada uma delas eliminatória:

- prova escrita de português;
- prova escrita de inglês e francês;
- entrevista profissional de selecção;
- prova escrita de conhecimentos;
- prova oral de conhecimentos;
e) O recorrente foi excluído do concurso após a realização da prova

escrita de inglês e francês;
f) A lista dos candidatos admitidos à entrevista profissional foi apro-

vada por deliberação do júri do concurso de 21-9-95, lista esta de que
não consta o nome do recorrente;

g) Nesta data, o recorrente teve conhecimento da sua exclusão;
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h) Em 29-9-95, o recorrente interpôs recurso hierárquico da decisão
que o excluiu, dirigindo-o ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros
(fls. 27);

i) Por decisão do Presidente do Júri do concurso, comunicada ao
recorrente através de ofício datado de 13-10-95, este recurso não foi
admitido, por ter sido considerado extemporâneo, por o Regulamento
do concurso apenas prever a possibilidade de recurso hierárquico da
lista de candidatos excluídos e admitidos e da lista de classificação final
(fls. 52);

j) O recorrente interpôs no Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa recurso contencioso desta decisão do Presidente do Júri;

k) Por deliberação de 29-11-95, o júri do Concurso aprovou a lista
de classificação final dos candidatos aprovados e excluídos;

l) Dessa lista consta o nome do recorrente entre os candidatos ex-
cluídos, seguido da indicação de uma alínea «d)», indicando-se no final
o significado dessa alínea como sendo «na prova de línguas».

m) Esta lista foi publicada no Diário da República, 1.a Série, de
13-12-95;

n) Em 21-12-95, o recorrente interpôs recurso hierárquico, para o
Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, da decisão da sua exclusão
do concurso, publicitada por esta lista;

o) Relativamente a este recurso hierárquico, os serviços do Ministério
do Negócios Estrangeiros elaboraram a informação que consta do pro-
cesso instrutor, em que se refere o seguinte;

1. Por requerimento de 21 de Dezembro corrente o licenciado Pedro
José Bentes Graça interpôs recurso hierárquico da decisão que o
excluiu do concurso externo de ingresso na carreira diplomática, na
prova de línguas.

2. Os fundamentos apresentados pelo requerente são os seguintes:
a) A existência de dois erros ortográficos no enunciado da prova

de inglês;
b) Ter dado a referida prova a corrigir a um examinador alheio

ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo-lhe sido atribuída uma
classificação de 15 (quinze) valores e não a de 10 (dez) constante
da efectuada pelo júri do concurso;

c) Não constar da mencionada prova qualquer identificação do
examinador nem a respectiva classificação;

d) No que se refere à prova de francês, ao ser objecto de uma
correcção por um examinador alheio ao Ministério ter-lhe sido atri-
buída uma classificação de 14 (catorze) valores e não a de 7 (sete)
constante da efectuada pelo júri do concurso;

e) Não constar da mencionada prova qualquer identificação do
examinador nem a respectiva classificação;

f) A sua exclusão do concurso não terá sido fundamentada pelo
que a considera nula;

g) As actas do concurso na parte referente às provas de línguas
não conterem a classificação nem os critérios qualitativos e quan-
titativos da referida classificação;

h) A lista de classificação final dos candidatos aprovados no con-
curso externo de ingresso na carreira diplomática publicada em Diário
da República conter erros que determinam a sua nulidade, assim
como a do concurso;

i) Ter sido admitido no concurso de ingresso realizado no ano
transacto, não tendo sido provido por inexistência de vaga.
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A este respeito cumpre esclarecer;
a) O texto do enunciado da prova de inglês distribuído aos can-

didatos registava efectivamente dois erros de grafia, tendo sido os
mesmos assinalados 45 minutos após o início da prova. Apesar de
se considerar que os erros não comprometiam a inteligibilidade da
prova, na sua unidade, foi concedida a extensão da duração da mesma
em 30 minutos, o que permitiu aos examinandos procederem a quais-
quer correcções consideradas necessárias. Acresce não se afigurar
determinante a existência dos referidos erros uma vez que o requerente
obteve na prova de inglês nota positiva;

b) A avaliação das provas de conhecimento de línguas é da res-
ponsabilidade exclusiva dos profissionais de reconhecido mérito e ido-
neidade contratados para o efeito, não cabendo ao candidato escolher
o seu próprio avaliador;

c) Sobre a prova foi exarada a respectiva classificação ” 10 ”. A
examinadora foi a Ex.a Senhora Professora Doutora Luísa Leal de
Faria;

d) No que se refere à prova de francês são válidos os argumentos
supra descritos na alínea b);

e) Sobre a prova foi exarada a respectiva classificação ”7 (sete)
valores”. A examinadora foi a Ex.a Senhora Dr.a Rogéria Matos Cruz;

f) Não procede o argumento invocado pelo requerente de existência
de vício de forma por falta de fundamentação uma vez que os critérios
qualitativos e quantitativos aplicáveis à classificação dos exames foram
aprovados pela Acta no 1, de 11 de Julho, correspondendo a nota
atribuída a uma mera aplicação prática dos referidos critérios;

g) As actas do concurso referentes às provas de línguas não contêm
a respectiva classificação uma vez que esta se encontra exarada sobre
cada exame.

No que respeita aos critérios qualitativos e quantitativos procede
o argumento acima invocado na alínea f);

h) No decurso das várias fases do concurso de ingresso na carreira
diplomática foram devidamente aplicados os critérios constantes da
Acta n.o 1, de que a lista de classificação final dos candidatos admitidos
é consequência material, pelo que não está eivada de qualquer
nulidade;

i) Não procede o argumento invocado pelo requerente, pois para
além dos enunciados das provas terem sido diferentes nos dois con-
cursos em causa, a própria operação intelectual de realização dos
exames não poderá nunca ser igualem dois momentos diferentes.

Face ao que precede afigura-se não assistir razão ao licenciado
Pedro José Bentes Graça, pelo que se propõe o indeferimento do
seu recurso hierárquico de 21 de Dezembro corrente.

Lisboa, 28 de Dezembro de 1995
p) Em 28-12-95, o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros proferiu

na primeira página da informação referida na alínea anterior o seguinte
despacho: Concordo. 28-12-95. Assinatura.

q) A carta com o teor deste despacho e da referida informação foi-lhe
entregue em 3-1-96;

r) Em 2-2-96, o recorrente interpôs o presente recurso contencioso
deste despacho;

s) Na prova de línguas foi atribuída ao recorrente a classificação
de 10 valores, na de inglês, e 7 valores, na de francês;
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t) A avaliação da prova de inglês foi efectuada pela Senhora Professora
Doutora Luísa Leal de Faria;

u) A prova de francês foi avaliada pela Senhora Dr.a Rogéria Matos
Cruz;

v) A Senhora Dr.a Albertina da Costa Pereira, a pedido do recorrente,
apreciou a sua prova de inglês emitindo opinião no sentido de ela merecer
15 valores (documento cuja cópia consta de fls. 84-85, cujo teor se
dá como reproduzido);

w) A Senhora Dr.a Ilda Mana Mendes Pascoal a pedido do recorrente,
apreciou sua prova de francês, emitindo opinião no sentido de lhe dever
ser atribuída a classificação de 14 valores (documento cuja cópia consta
de fls. 86-87, cujo teor se dá como reproduzido);

x) O enunciado da prova de inglês continha erros de grafia, desig-
nadamente contendo a palavra «responsability» em vez de «responsibility»
e a palavra «dosse» em vez de «dose»;

y) A existência dos erros referidos na alínea anterior foi comunicada
aos candidatos ao concurso cerca de 45 minutos após o início da prova
e o tempo concedido aos candidatos foi estendido em 30 minutos, por
esse facto;

z) As provas de inglês e francês, com os erros assinalados, encontram-se
a fls. 14 e 16 do processo instrutor, dando-se produzido o seu teor.

3 - Não indicando a recorrente qualquer ordem para conhecimento
dos vícios, por força do disposto no art. 57.o n.o 2 da LPTA co-
meçar-se-á pelos de violação de lei, por serem os que proporcionam
mais estável e eficaz tutela dos interesses da recorrente.

4 - Antes de mais, importa interpretar o Regulamento do concurso,
o respectivo aviso de abertura do concurso e o acto impugnado e
determinar o que há que apreciar no presente recurso.

Na lista de classificação final, em que se indicam os candidatos
excluídos e as causas da exclusão, foi aposta, a seguir ao nome do
recorrente, a alínea «d)», indicando-se no final que o seu significado
é o de «na prova de línguas».

Nos termos dos n.os 2 e 3 do art, 12.o do Regulamento referido
na alínea a) do probatório, os resultados finais seriam 0 a 20 valores
e só seriam admitidos a cada uma das provas os candidatos que ti-
vessem obtido classificação igual ou superior a 10 valores em todas
as provas anteriormente prestadas.

Embora a «prova de línguas» estivesse prevista como uma única
prova, incluindo, conjuntamente, as de inglês e francês elas devem
considerar-se autónomas para efeitos de classificação.

Na verdade, da imposição de prova sobre ambas as línguas, resulta
claro o interesse em seleccionar candidatos que dominassem ambas
as línguas, não sendo razoável admitir que se pudesse relevar para
a classificação a média das duas provas contidas nessa prova de línguas,
isto é que se pudesse compensar a insuficiência de conhecimentos
numa delas com conhecimentos abundantes na outra. Com efeito,
seria manifestamente contrário a tal interesse de que os candidatos
dominassem ambas as línguas, admitir, por exemplo, que pudesse
ficar aprovado um candidato com nulos conhecimentos de inglês, que
obtivesse 20 valores na prova de francês.

Sendo assim, é de partir do pressuposto de que as provas de inglês
e francês deveriam ter classificações autónomas, a fixar entre 0 e
20 valores, só sendo admitidos candidatos que obtivessem classificação
igual ou superior a 10 valores em cada uma delas.

Este tratamento autónomo das duas provas englobadas na única
«prova de línguas» foi o que efectivamente lhe foi dado no concurso
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o que demonstra que foi também esta a interpretação do júri, que,
aliás, não é questionada pelo recorrente que, no presente recurso,
alude às «provas escritas de inglês e francês» (no plural).

Deve, assim, ter-se por assente tal autonomia.
Ao recorrente foram atribuídas as classificações de 10 valores e

7 valores, nas provas de inglês e francês, pelo que se conclui que
a razão determinante da exclusão do recorrente terá sido o resultado
da prova de francês.

Foi, aliás, esta a posição assumida pelo Senhor Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros no acto impugnado, através da remissão para a
informação com que manifestou concordância, pois nela se refere,
no final da alínea a) da parte em que se aprecia o recurso hierárquico,
reportando-se à prova de inglês, que «acresce não se afigurar de-
terminante a existência dos referidos erros, uma vez que o requerente
obteve na prova de inglês nota positiva».

Assim, é de ter por assente que, no acto, impugnado, foi o resultado
negativo na referida prova de francês que foi tido em consideração
para fundamentar a exclusão do recorrente.

O recorrente nas alegações de recurso e respectivas conclusões
não afirma que os erros no enunciado da prova de inglês tenham
tido qualquer reflexo negativo na prova de francês.

Por isso, assente a autonomia das duas provas, mesmo que se viesse
a comprovar que a existência de erros no enunciado da prova de
inglês teve reflexos negativos no resultado obtido nela pelo recorrente,
essa existência não teria qualquer relação com a exclusão do recor-
rente, pois não é alegado que esses erros tivessem efeitos sobre o
resultado da prova de francês, em que se baseou esta exclusão.

Sendo assim, fica prejudicada a apreciação dos vícios que o re-
corrente baseia na existência desses erros do enunciado da prova
de inglês, pois, mesmo que se reconhecesse razão ao recorrente, o
recurso não poderia obter provimento, por ter de ser mantida a decisão
de exclusão com base no resultado da prova de francês.

É, assim, com referência apenas a esta prova de francês que há
que apreciar os vícios que o recorrente imputa ao acto impugnado.

5 - O recorrente imputa ao acto impugnado vícios de violação dos
princípios gerais da isenção, da igualdade, da proporcionalidade, da
justiça e da imparcialidade e ainda dos arts. 8.o, 13.o, 16.o, 18.o, 266.o,
268.o e 271.o da CRP e ainda o art. 124.o do CPA.

Em recurso contencioso de anulação, é imposto aos recorrentes
pelo n.o 1 do art. 36.o alínea d) da LPTA o ónus de «expor com
clareza os factos e as razões de direito que fundamentam o recurso,
indicando precisamente os preceitos ou princípios de direito que con-
sidere infringidos».

Neste recurso, que é de mera legalidade e tem por objecto a de-
claração de nulidade ou inexistência ou anulação do acto recorrido
(art. 6.o do ETAF) a causa de pedir, que é integrada pelos factos
e razões de direito que fundamentam o recurso, tem de consistir
na indicação dos vícios que se imputam ao acto impugnado.

Estes vícios reconduzem-se às desconformidades entre o compor-
tamento concreto da Administração e a lei ou a situação factual pres-
suposta no acto, devendo o recorrente não só indicá-los como explicitar



(1) Essencialmente neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo
Tribunal Administrativo:

- de 21-7-82, do Pleno, proferido no recurso n.o 13608, publicado em Acórdãos Doutrinais
do Supremo Tribunal Administrativo, n.o 252, página 1587;

- de 20-10-83, proferido no recurso n.o 14796, publicado em Acórdãos Doutrinais do
Supremo Tribunal Administrativo, n.o 266, página 169;

- de 21-6-88, proferido no recurso n.o 19579, publicado em Acórdãos Doutrinais do Supremo
Tribunal Administrativo, no 327, página 353;

- de 7-10-93, proferido no recurso n.o 24460, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 15-10-96, página 4930;
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as razões por que se entende que a desconformidade existe, no caso
concreto. (1)

Assim, para a apreciação da existência dos vícios referidos tem
de ser efectuada no âmbito das afirmações factuais feitas pelo re-
corrente nas alegações e conclusões do recurso (que delimitam o
seu objecto) e na medida em que ele explique em que é que se
consubstancia a desconformidade do acto com os princípios e normas
invocadas.

No que concerne à referida prova de francês, o único suporte factual
que o recorrente invoca susceptível de servir de fundamento a vícios
do acto impugnado é o de ela ter sido incorrectamente avaliada e
de não estar fundamentada a avaliação.

Porém, como se vê pela matéria de facto fixada, não se deu como
provado, que exista um erro da avaliação da referida prova de francês.

Na verdade, trata-se de um ponto sobre o qual há elementos con-
traditórios, pois o recorrente apresentou um documento em que se
defende que a classificação deveria ser de 14 valores enquanto no
âmbito do concurso a avaliação efectuada conduziu a uma classificação
de 7 valores.

Por outro lado, no parecer junto pelo recorrente relativo à prova
de francês não se demonstra que na avaliação efectuada no âmbito
do concurso exista qualquer inexactidão na indicação dos erros co-
metidos pelo recorrente, sendo a alteração da classificação defendida
com base em considerações relativas à desculpabilidade dos erros
derivada da tensão dos candidatos ou de falta de atenção, à sua re-
levância para compreensão do que se escreveu e a possíveis efeitos
negativos que poderiam ter sobre a prova de francês os erros do
enunciado da prova de inglês.

Assim, não se provando que seja inadequada a avaliação da prova
de francês efectuada no âmbito do concurso, tem de se considerar
não demonstrada a existência dos vícios de violação de lei que o
recorrente imputa ao acto recorrido com base na afirmação da errada
avaliação.

6 - Refere ainda o recorrente a avaliação das provas de línguas,
designadamente a de francês, em que assentou a decisão de exclusão
do recorrente não está fundamentada.

Os arts. 124.o e 125.o do CPA estabelecem o seguinte:

Artigo 24.o

Dever de fundamentação

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 afectem por qualquer modo
direitos ou interesses legalmente protegidos, ou imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções;

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

interessado, ou de parecer, informação ou proposta oficial;
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d) Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida
na resolução de casos semelhantes, ou na interpretação e aplicação
dos mesmos princípios ou preceitos legais;

e) Impliquem revogação, modificação ou suspensão de acto ad-
ministrativo anterior.

2 - Salvo disposição da lei em contrário, não carecem de ser fun-
damentados os actos de homologação de deliberações tomadas por
júris, bem como as ordens dadas pelos superiores hierárquicos aos
seus subalternos em matéria de serviço e com a forma legal.

Artigo 125.o

Requisitos da fundamentação

1 - 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 an-
teriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste
caso parte integrante do respectivo acto.

2 - Equivale à falta de fundamentação a adopção de fundamentos
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente a motivação do acto.

3 - Na resolução de assuntos da mesma natureza, pode utilizar-se
qualquer meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões,
desde que tal não envolva diminuição das garantias dos interessados.

No caso em apreço, está-se perante um acto que afectou um direito
do recorrente, ao determinar a sua exclusão de um concurso a que
se candidatou, pelo que o acto tinha de ser fundamentado, como
impõe a alínea a) do n.o 1 do art. 124.o.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
a fundamentação do acto administrativo é um conceito relativo que
varia conforme o tipo de acto e as circunstâncias do caso concreto,
mas que a fundamentação só é suficiente quando permite a um des-
tinatário normal 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.

No caso dos autos, a avaliação das provas referidas foi efectuada
assinalando nelas os erros que as pessoas que a efectuaram enten-
deram existir e inscrevendo-se a classificação final atribuída.

No entanto, não é dada qualquer explicação sobre a forma como
se chegou à classificação encontrada, não sendo indicada, designa-
damente, a valorização negativa que se atribuiu a cada erro ou os
factores que se ponderaram e a forma como se ponderam em eventual
valorização de aspectos globais.

Nestas condições, é manifestamente inviável descortinar qual o iti-
nerário valorativo e cognoscitivo seguido pela pessoa que efectuou
a avaliação.

Por isso, é de concluir que a avaliação referida está, no mínimo,
insuficientemente fundamentada, o que equivale à falta de funda-
mentação, nos termos do transcrito n.o 2 do art. 125.o do CPA.

Consequentemente, o acto impugnado que, ao negar provimento
ao recurso hierárquico, incorpora a decisão do júri que se baseou
naquela avaliação, enferma de vício de forma, que justifica a sua
anulação (art. 135.o do CPA).
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Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso e
em anular o acto recorrido por vício de falta de fundamentação.

Sem custas

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator). — An-
tónio Samagaio — Isabel Jovita.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Expropriação. Direito de audiência. Abuso de direito proces-
sual. Competência. Delegação de poderes.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Constitui abuso de direito, de natureza processual, na
perspectiva do venire contra factum proprium, exceden-
do manifestamente os limites impostos pela boa fé, a
invocação pelo recorrente da violação do direito de au-
diência num caso em que o acto impugnado foi praticado
antes de decorrido o prazo concedido pela autoridade
recorrida para o efeito, sendo que o recorrente só teve
conhecimento do acto para além desse mesmo prazo sem
que no decurso do mesmo tivesse exercido ou sequer ma-
nifestado qualquer intenção de exercer aquele direito.

II — Nesta situação, o vício em causa não assume relevância
invalidante.

III — Quando no arto 11o do Código das Expropriações de
1991 se alude a ministro [competente para a decisão
final], não se pretende tomar qualquer posição relati-
vamente à questão da divisão de competências entre mi-
nistro e secretário de Estado, mas sim definir que é com-
petente para a prática do acto em causa o órgão superior
do “departamento competente para a apreciação final
do processo”, como o próprio texto do citado arto 11o

logo sugere.
IV — Assim, tendo o Ministro do Equipamento, do Planea-

mento e da Administração do Território delegado no Se-
cretário de Estado da Administração Local e Ordena-
mento do Território (SEALOT) competência para des-
pachar os assuntos relativos a Código das Expropriações,
deve concluir-se que o acto expropriativo praticado pelo
SEALOT não padece de vício de incompetência.

Recurso n.o 45.530. Recorrente: Maria Adelaide de Sousa Vilhena
de Andrade; Recorridos: Secretário de Estado das Obras Públicas
e outro; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Abel Atanásio.

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

Maria Adelaide de Sousa Vilhena de Andrade, com os demais
sinais constantes dos autos, recorre contenciosamente do despacho
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no 16 703-C/99, do Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas,
de 26 de Julho de 1999, que declarou a utilidade pública para efeitos
expropriativos, com carácter de urgência, de uma parcela de terreno
propriedade da recorrente, e autorizou a Brisa a tomar posse ad-
ministrativa da mesma, com vista à construção da Auto-Estrada A2,
Sublanço Grândola (Sul)-Aljustrel.

Culminou a sua alegação, formulando as seguintes conclusões:
1a Tal como se demonstra pelos documentos junto aos autos, as

entidades envolvidas (Brisa e entidade recorrida) não comunicaram
à Recorrente o requerimento de declaração de utilidade pública “antes
da sua apresentação ao ministro competente”, tal como prescreve o
art. 14o, no 1, do Código das Expropriações de 1991 (doravante CE),
sendo certo que a sua notificação (21.07.99) cinco dias depois daquela
apresentação (14.07.99) e dois dias úteis antes da data da prática
do acto (26.07.99) é de todo irrelevante quanto à oportunidade e
eficácia da participação dos expropriados na fase que antecede a prá-
tica do acto administrativo em causa — a declaração de utilidade pú-
blica —, pelo que foram violados os nos. 1 e 6 do referido art. 14o

do CE.
2a Por este facto resultam ainda violados os princípios da cola-

boração da Administração Pública com os particulares e da audiên-
cia/participação destes na actividade administrativa, previstos nos
arts. 7o, 8o e 100o e ss. do Código do Procedimento Administrativo
e constitucionalmente consagrados no art. 267o, no 5, da Constituição,
pelo que enferma de nulidade, tal como decorre do art. 133o, n.o 2,
alínea d), do CPA.

Da violação do Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo.
3a A parcela expropriada encontra-se qualificada no Plano Director

Municipal de Ferreira do Alentejo, como Espaço/Zona Agrícola (cfr.
arts. 14o e 15o da resposta da Brisa e Adenda ao Auto de Vistoria
ad perpetuam rei memoriam junta como documento no 5 à mesma
resposta da Brisa); o art. 10o do Regulamento do referido PDM não
prevê nem permite a construção de auto-estradas em solos classificados
como Espaços Agrícolas e a parcela expropriada, ao contrário de
outros terrenos na zona, não se encontra classificada como área de
“Espaços canais de infra-estruturas”, ou seja, como área destinada
expressamente à construção de rodovias com traçados propostos. Por
outro lado, o art. 2o do Regulamento do PDM prescreve expres-
samente que “quaisquer acções de iniciativa pública, privada ou coo-
perativa, a realizar na área de intervenção do PDM respeitarão obri-
gatoriamente as disposições do presente Regulamento” (cfr. a Resolução
do Conselho de Ministros no 62/1998, publicada no DR no 114, 1a Série,
de 18.05.98, que ratificou este PDM e onde consta o referido
Regulamento).

Assim, ao determinar a expropriação desta parcela para a cons-
trução de uma auto-estrada e a posse administrativa da Brisa para
o efeito, o acto impugnado viola expressamente os mencionados
arts. 2o e 10o do Regulamento do PDM, pelo que deverá ser declarado
nulo, nos termos do art. 52o, no 2, alínea b), do Decreto-Lei no 445/91,
de 20 de Novembro, segundo o qual são nulos os actos administrativos
que violem o disposto em planos directores municipais.

Da falta de fundamentação do acto impugnado.
4a O acto impugnado não fundamenta por qualquer forma, de facto

ou de direito, a respetiva oportunidade, objecto, conteúdo e efeitos
- quanto à expropriação desta parcela e quanto à urgência desta
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expropriação - pelo que tem de se considerar violado o conteúdo
essencial do direito fundamental da Recorrente à fundamentação das
decisões administrativas que afectem a sua esfera jurídico-fundamen-
tal, em especial das declarações de utilidade pública relativas a ex-
propriações urgentes (arts. 268o, no 3, da CRP e 124o e ss. do CPA,
por um lado, arts. 133o, no 1, e 133o, no 2, alínea d), do CPA, por
outro, e ainda o art. 13o, no 2, do CE).

Da incompetência da entidade recorrida.
5a O acto impugnado foi praticado ao abrigo de uma delegação

de poderes mas a competência para a prática de um acto com o
sentido, conteúdo e efeitos do acto recorrido (designadamente de-
clarar a utilidade pública expropriativa com carácter de urgência e
autorizar a posse administrativa) não é delegável, pois não existe no
Código das Expropriações qualquer lei de habilitação que o permita.
Deste modo, o acto impugnado enferma de incompetência.

Nestes termos,
Deverá ser concedido provimento ao presente recurso e, em con-

sequência, declarar-se nulo ou anular-se o acto recorrido.
Só assim se decidindo, será cumprido o Direito e feita Justiça.
Contra-alegaram a entidade recorrida e Brisa — Auto-Estradas de

Portugal, SA, pugnando no sentido do improvimento do recurso.
O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer concluin-

do no sentido de dever ser negado provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Considera-se assente a seguinte matéria de facto:
a) A recorrente é proprietária de um prédio sito na freguesia de

Figueira Cavaleiros, concelho de Ferreira do Alentejo, inscrito na
respectiva matriz cadastral sob o artigo 4, secções L, L1, L2, L3,
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Ferreira do Alentejo
sob a ficha no 457;

b) Por requerimento, de 14/7/99, constante de fls. 42-44 dos autos,
que aqui se dá por integralmente reproduzido, a BRISA pediu ao
Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do
Território, a declaração da utilidade pública das expropriações ne-
cessárias à execução das obras de construção do sublanço Grândola
(Sul)/Aljustrel da A2 Auto-Estrada do Sul, da urgência das mesmas
expropriações e a posse administrativa dos prédios a expropriar;

c) Na sequência desse requerimento foi proferido o Despacho
no 16 703-C/99, do Secretário de Estado das Obras Públicas, de 26
de Julho de 1999, publicado no DR, II Série, no 199, de 26.08.99,
do seguinte teor:

“Nos termos do disposto na alínea a) do no 1 do artigo 11o e do
artigo 13o, no 2, do Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei
no 438/91, de 9 de Novembro, atento o despacho de 29 de Junho de
1999 do presidente da JAE, engenheiro António Lamas, que aprovou
as plantas parcelares S3A1-E-202-13-01 a 23 e o mapa de expropriações
relativo ao sublanço Grândola (Sul)-Aljustrel, declaro por delegação
do Ministro do Equipamento do Planeamento e da Administração do
Território constante do despacho no 486/97, de 22 de Abril, publicado
no Diário da República, 2a série, no 113, de 16 de Maio de 1997, a
utilidade pública, com carácter de urgência, ao abrigo do arto 161o do
Estatuto de Estradas Nacionais, aprovado pela Lei no 2037, de 19 de
Agosto de 1949, das expropriações das parcelas de terreno necessárias
à construção do sublanço Grândola (Sul)-Aljustrel, abaixo identificadas
com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial,
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os direitos e ónus que sobre elas incidem e os nomes dos respectivos
titulares.

Mais declaro autorizar a BRISA a tomar posse administrativa das
mencionadas parcelas, assinaladas nas plantas anexas, com vista ao
rápido início dos trabalhos, sendo que a urgência das expropriações
se louva no interesse público de que as obras projectadas sejam executadas
o mais rapidamente possível”.

d) Entre as parcelas expropriadas encontra-se o prédio referido
em a), designado por Parcela no 11.

e) Por ofício registado, com AR, de 19.07.99, recebido a 21.07.99,
que consta de fls 3-4 do instrutor apenso e aqui se dá por reproduzido,
foi a recorrente notificada pela BRISA da sua intenção de requerer
a utilidade pública urgente da parcela em causa, dando-lhe a pos-
sibilidade de consultar o processo pelo prazo de 15 dias, na sua sede.

f) A BRISA notificou a recorrente do acto impugnado em 12.10.99.
g) A parcela expropriada encontra-se qualificada no PDM de Fer-

reira do Alentejo, como Espaço/Zona Agrícola.
O Direito
Começa a recorrente por imputar ao acto impugnado violação do

princípio da audiência dos interessados e da participação procedi-
mental dos expropriados.

Alega a recorrente, a este propósito, que a BRISA e a entidade
recorrida não lhe comunicaram o requerimento de declaração de uti-
lidade pública “antes da sua apresentação ao ministro competente”,
tal como prescreve o arto 14o, no 1 do CE 91, sendo certo que a
sua notificação (21.07.99) cinco dias depois daquela apresentação
(14.07.99) e dois dias antes da data da prática do acto (26.07.99)
é de todo irrelevante quanto à oportunidade e eficácia da participação
dos expropriados na fase que antecede a prática do acto administrativo
em causa — a declaração de utilidade pública —, pelo que foram vio-
lados os nos. 1 e 6 do referido arto 14o do CE.

Por este facto resultam ainda violados os princípios da colaboração
da Administração Pública com os particulares e da audiência/par-
ticipação destes na actividade administrativa, previstos nos arts. 7o,
8o e 100o e ss. do CPA e constitucionalmente consagrados no arto 267o,
no 5, da Constituição, pelo que enferma de nulidade, tal como decorre
do arto 133o, no 2, al. d) do CPA.

Conforme resulta da matéria de facto, designadamente da al. d),
ao contrário do que sustenta a recorrente, a BRISA deu-lhe conhe-
cimento, através de carta registada com AR, de 19/7/99, invocando
expressamente o citado no 1 do arto 14o do CE, da sua intenção
de requerer a declaração de utilidade pública da parcela em causa,
indicando-lhe o local onde poderia consultar o processo instrutor,
nos termos dos nos. 3 e 4 do mesmo artigo.

Não obstante a urgência da expropriação foi-lhe concedido o prazo
de 15 dias para que a recorrente pudesse expor ou requerer o que
tivesse por conveniente.

É certo que o acto impugnado foi emitido em 26/7/99, ou seja,
antes de decorrido o prazo de 15 dias que foi concedido à recorrente
para se pronunciar. Mas também é certo que a recorrente só tomou
conhecimento do acto impugnado em 12.10.99, sem que, entretanto,
tivesse usado da faculdade de se pronunciar sobre a expropriação
em causa.

Ora, não se tendo a recorrente pronunciado dentro do prazo de
15 dias, há que concluir que não tinha intenção de o fazer, inde-



7732

pendentemente de a Administração não ter aguardado o decurso do
mesmo, considerando-se que foi dada satisfação aos interesses que
a lei tem em vista ao estabelecer a formalidade em causa.

Qualquer que fosse a actuação da Administração relativamente
à prática do acto, antes ou depois daquele prazo, a recorrente não
quis exercer o seu direito de audiência prévia.

Assim sendo, constitui abuso de direito, de natureza processual,
na perspectiva do venire contra factum proprium, excedendo mani-
festamente os limites impostos pela boa fé, a invocação pela recorrente
do vício em causa, na medida em que a sua conduta anterior legitima
a convicção de que não pretendia exercer o direito de audiência.
E, sendo manifesto, que assim é, não pode agora prevalecer-se da
invocação de tal vício sob pretexto de que a Administração não res-
peitou o prazo concedido para a audiência.

Improcede, assim, o alegado vício de forma.
Alega também a recorrente que a parcela expropriada se encontra

qualificada no PDM de Ferreira do Alentejo, como Espaço/Zona
Agrícola, pelo que o acto impugnado viola os arts. 2o e 10o que não
permite a construção de auto-estradas nessa zona, sendo, por isso,
nulo, nos termos do arto 52o, no 2, al. b) do DL no 445/91, de 20/11.

Também quanto a este pretenso vício não assiste qualquer razão
à recorrente.

Com efeito, o referido arto 10o do PDM de Ferreira do Alentejo,
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros no 62/98, de
30/4/98 e publicado no DR I Série-B, no114, de 18/5/98, considera
duas categorias de espaços agrícolas: as “áreas de grande aptidão
agrícola” (áreas da RAN), que integram a subcategoria das áreas
agrícolas ecologicamente sensíveis, e as áreas agrícolas de uso agrícola
predominante (no 1).

O que se interdita taxativamente nestes espaços são os loteamentos
urbanos, ressalvando-se algumas construções e habitações de carácter
agrícola, bem como empreendimentos de turismo de habitação, não
estando porém vedada a construção de auto-estradas como a dos
autos (nos. 2 e 6), desde que realizados e aprovados os respectivos
estudos de impacte ambiental, como sucedeu no presente caso, sendo
que a enumeração feita no no 6 é meramente enunciativa.

Improcede, pois, o alegado vício de violação de lei.
Alega também a recorrente que o acto impugnado não fundamenta,

de facto e de direito, a respectiva oportunidade, objecto, conteúdo
e efeitos — quanto à expropriação desta parcela e quanto à urgência
da expropriação — pelo que tem de se considerar violado o conteúdo
essencial do direito fundamental da recorrente à fundamentação das
decisões administrativas que afectem a sua esfera jurídico-fundamental
(arts. 268o, no 3 da CRP e 124 e ss. do CPA, por um lado, arts. 133o,
no 1 e 2, al. d), por outro, e ainda o arto 13o, no 2, do CE).

Sobre a fundamentação é pacífica a jurisprudência, segundo a qual
o juízo sobre a sua suficiência tem de ser formulado em função da
situação concreta, no contexto e no modo como se apresentam os
interesses públicos e privados relevantes par a decisão, sendo variável,
consoante a matéria, o tipo de acto e os seus antecedentes proce-
dimentais. O que é decisivo é que o discurso de justificação e motivação
contextual do acto permita a um destinatário normal, colocado na
posição do destinatário real, apreender o iter cognoscitivo e valorativo
do seu autor, revelando-lhe os factos, os interesses ou valores, as
verificações e avaliações que terão determinado o agente, em termos
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de poder optar esclarecidamente pela sua aceitação ou impugna-
ção — cr. Acs. do STA de 9/11/95; AP-DR de 30.04.98, p. 8599, do
Pleno de 27/11/96, rec. 24524 e de 11/11/98, rec. 31339.

Ora, no caso dos autos, o acto expropriativo expressa clara, su-
ficiente e congruentemente o fim e os motivos da expropriação, bem
como a sua necessidade.

Com efeito, a construção da A2 tem-se desenvolvido através de
um longo processo, constituindo facto notório a sua utilidade pública
e a sua urgência como forma de melhorar os acesso ao Algarve,
dado o seu conhecido congestionamento.

No que toca ao sublanço a que se reporta o acto expropriativo
em causa, proferido na sequência dos vários procedimentos que o
antecederam, designadamente os autos de vistoria, o estudo de im-
pacte ambiental e designadamente o requerimento dirigido pela BRI-
SA ao Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração
do Território, de 14/7/99, de que o acto impugnado constitui a síntese,
revelam a necessidade da construção da AE em causa bem como
a urgência da expropriação e posse administrativa dos terrenos em
que se inclui a parcela da recorrente, tendo em vista a rápida realização
das obras: “o interesse público de que as obras projectadas sejam
executadas o mais rapidamente possível”, invocando-se o disposto
no art 161o do Estatuto das Estradas Nacionais, o qual se refere
expressamente ao carácter urgente da expropriação.

Conclui-se, pois, que o acto recorrido se mostra devidamente fun-
damentado, em consonância com as citadas disposições legais.

Improcede, pois, o alegado vício de forma por falta de fun-
damentação.

Alega finalmente a recorrente que o acto impugnado padece de
vício de incompetência, na medida em que foi praticado ao abrigo
de delegação de poderes sendo a competência para a prática deste
tipo de actos indelegável, pois não existe no Código das Expropriações
qualquer lei de habilitação que o permita.

Também quanto a este ponto carece a recorrente de qualquer razão.
Com efeito, de acordo com o disposto nos arts. 35o, no 1 do CPA

e 4o e 5o do DL no 296-A/95, de 17/11 (Lei Orgânica do Governo),
o Ministro competente delegou no Secretário de Estado recorrido
a competência para a prática do acto impugnado, conforme consta
do seu teor expresso onde é mencionada a delegação e a publicação
do respectivo despacho, nos termos dos arts. 38o e 37o, no 2, 1a parte
do CPA, não sendo para tal necessário que no Código das Expro-
priações devesse constar alguma norma habilitante, conforme sustenta
a recorrente.

Como já se decidiu a este propósito no ac. deste STA, de 28/11/00,
rec. 44 600, “quando no arto 11o do CE se alude a ministro [órgão
competente para a decisão final], não se pretende tomar qualquer posição
quanto à questão da divisão de competências entre o ministro e o se-
cretário de Estado, antes, sim, definir que é competente para a prática
do acto em causa o órgão superior do “departamento competente para
a apreciação final do processo”, como o próprio texto do citado arto 11o

longo inculca, pelo que tendo o Ministro do Equipamento, do Planea-
mento e da Administração do Território delegado no Secretário de Estado
da Administração Local e Ordenamento do Território (SEALOT), com-
petência para despachar os assuntos relativos a Código das Expropriações,
deve concluir-se que o acto expropriativo praticado pelo SEALOT não
se mostra inquinado do vício de incompetência”
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Assim, tendo o Ministro do Equipamento, do Planeamento e da
Administração do Território, por força do seu despacho no 486/97,
delegado no SEALOT a sua competência na matéria em causa, deve
concluir-se que o acto recorrido não se mostra inquinado do vício
de incompetência que lhe é assacado.

Por todo o exposto, improcedendo todas as conclusões da alegação
da recorrente, acordam em negar provimento ao recurso.

Cusas pela recorrente.
Taxa de justiça: 80.000$00
Procuradoria: 40.000$00

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Abel Atanásio (relator) —
Angelina Domingues — António Samagaio.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Loteamento. Relevância das certidões. Interpretação dos actos.
Acto opinativo. Revogação ilegal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A relevância probatória de uma qualquer certidão cede
ante o oferecimento do respectivo original.

II — Em princípio, nenhuma decisão existe na deliberação que
simplesmente adira a um parecer formulado em termos
hipotéticos.

III — Contudo, se o parecer tomou certa hipótese como provável
e, a partir dela, consistiu essencialmente no modo de
resolver o assunto em sentido favorável a um particular,
a deliberação que com tal parecer concordou, e que ex-
pressamente admitiu que essa sua concordância solucio-
naria o «problema» posto pelo interessado, também inclui
a aceitação da verdade daquela hipótese e das vias de
solução que, a partir dessa verdade, o parecer enunciara.

IV — É constitutiva de direitos para o particular interessado
a deliberação camarária que, no âmbito de uma operação
de loteamento, reconheceu que houvera um lapso na in-
tegração no domínio público de um certo lote, por ele
pertencer ao loteador.

V — Tendo o loteador requerido à câmara a passagem de
um novo alvará de loteamento, corrigido à luz da de-
liberação dita em IV, não é simplesmente informativo
ou opinativo o acto pelo qual a câmara, indeferindo im-
plicitamente a emissão desse alvará, afirmou que o lote
em causa integrava o domínio público da autarquia.

VI — As duas deliberações referidas em V são mutuamente
repugnantes, pelo que a segunda revogou a primeira, por
substituição, padecendo imediatamente de ilegalidade por
ter sido proferida mais de nove depois do acto constitutivo
de direitos, que suprimiu.
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Recurso n.o 45.673; Recorrente: Câmara Municipal de Ponte de Lima;
Recorridos: João Gonçalves Pimenta e mulher. Relator, o Ex.mo
Cons.o Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Câmara Municipal de Ponte de Lima interpôs recurso jurisdi-
cional da sentença do TAC do Porto que, concedendo provimento
ao recurso contencioso deduzido por João Gonçalves Pimenta e mu-
lher, Judite da Glória Pereira Vieria, ambos identificados nos autos,
anulou a deliberação de 23/2/98, em que se considerara que certo
lote de um determinado loteamento era propriedade da referida
câmara.

A recorrente terminou a sua alegação de recurso, formulando as
seguintes conclusões:

1 - A decisão em mérito enferma de erro nos pressupostos de
facto, porquanto a recorrente jamais proferiu deliberação a reconhecer
a existência de um lapso na integração no domínio público do lote
n.o 33.

2 - O acto impugnado não é susceptível de recurso contencioso,
por se tratar de um acto meramente opinativo, integrado na clas-
sificação dos actos doutrinais.

3 - Assim não sendo decidido, deve então considerar-se que o acto
impugnado é meramente confirmativo e insusceptível de recurso
contencioso.

4 - O acto impugnado não revogou um acto constitutivo de direitos
consubstanciado pela deliberação de 29/12/89, não enfermando, por
isso, de vício de violação de lei.

5 - A sentença em mérito violou, entre outras, as disposições con-
tidas no art. 268o, n.o 1, da Lei n.o 1/89, art. 120o do CPA e art.
25o da LPTA.

Os recorridos contra-alegaram, defendendo a exactidão da sentença
«a quo» e pugnando pela sua manutenção.

O Ex.o Magistrado do MoPo junto deste STA emitiu douto parecer
no sentido da rejeição do recurso contencioso, por o acto impugnado
não ser recorrível em virtude da sua índole opinativa ou informativa.

Tendo em conta o alegado nos autos, os documentos oferecidos
no recurso contencioso e os juntos ao processo instrutor, consideramos
assentes os seguintes factos, pertinentes à decisão:

1 - Em 18/10/79, o ora recorrido requereu ao Presidente da CM
Ponte de Lima o licenciamento de uma operação de loteamento re-
lativo a um terreno sito no Poço de Cabeços, Feitosa, daquele
concelho.

2 - Em 19/8/80, o mesmo interessado juntou ao processo um «adi-
tamento» donde constava que o loteamento teria 32 lotes, havendo
ainda uma parcela, designada por 33, que constituía uma «área de
reserva» e uma «parcela sobrante», identificada como 34.

3 - Essa operação de loteamento foi aprovada por deliberação ca-
marária de 10/11/80.

4 - Em 12/4/83, o aqui recorrido requereu ao Presidente da CM
Ponte de Lima outro «aditamento» ao loteamento, de que constava
o aumento do número de lotes para 36.

5 - Os serviços camarários deram parecer favorável à pretensão,
referido que a câmara podia «reclamar uma área de 700 m2 (...) ou
optar por algo equivalente em termos de bem comum».
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6 - Em 7/11/83, a CM Ponte de Lima deliberou aprovar o aditamento
e conceder o alvará de loteamento «nas condições constantes da in-
formação dos Serviços de Obras».

7 - Do respectivo alvará de loteamento (o n.o 100/81, embora por
vezes apareça identificado com o n.o 100/83) constava que o deno-
minado lote n.o 33 seria cedido à câmara para a instalação de equi-
pamentos gerais, vindo o registo predial a conter tais descrição e
inscrição.

8 - Em 18/1/87, o aqui recorrido requereu o licenciamento de uma
operação de loteamento relativa ao terreno atrás identificado como
o «lote n.o 33».

9 - Em 25/3/97, a CM Ponte de Lima aprovou esta outra operação
de loteamento, relativa ao mencionado lote n.o 33.

10 - Em 28/8/89, o ora recorrido apresentou ao Presidente da CM
Ponte de Lima um requerimento, constante do processo instrutor,
em que, dizendo-se surpreendido pela cedência à do lote n.o 33, re-
quereu «a revogação da deliberação de 7/11/83, na parte que diz
respeito à integração no domínio público da parcela n.o 33».

11 - A propósito desse requerimento, os serviços de obras da CM
Ponte de Lima prestaram no procedimento a informação seguinte:

«1) O requerente requereu à câmara a aprovação de um aditamento
a um loteamento já aprovado.

2) Nesse aditamento, mantinha-se inalterado um lote que o re-
querente reservara para tratamento futuro, o lote n.o 33.

3) Após várias diligências, a CM aprova esse aditamento, mas com
uma alteração: o lote 33 teria que ser integrado no domínio público.

4) Não foi comunicado esse reparo ao requerente, sendo legítimo
supor que, se o fosse, talvez não tivesse proposto a aprovação desse
aditamento, tal era o prejuízo que a sua aprovação lhe acarretaria.

5) Ao deliberar aprovar o aditamento, segundo a condição referida
em 3), sem dar conhecimento de tal facto ao requerente, este, ao
receber o alvará respectivo, muito naturalmente, como talvez a maior
parte das pessoas o fizesse, não o leu, supondo que se referia ao
projecto que apresentou, e foi registá-lo à Conservatório do Registo
Predial.

6) Verificou mais tarde, após ter construído uma moradia para
um seu empregado e posteriormente ter apresentado novo projecto
de loteamento para o lote 33, que o mesmo estava registado a favor
do domínio público (DP).

Conclusão: uma vez que essa inclusão no DP não lhe foi comu-
nicada, que a CM se apropriou de um terreno sem consentimento
do seu proprietário e que este não fez qualquer escritura em que
essa cedência ficasse registada, julgo que se deveria anular o alvará
emitido, anulando-o, e:

a) Ou pedir ao requerente um aditamento em que o lote 33 conste
como cedência a fazer ao domínio público, repetindo-se o mesmo
alvará, ou

b) Dado que já há uma moradia construída, que a mesma se destina
a um pobre e que não será uma medida socialmente bem aceite pro-
mover a sua demolição, talvez fosse preferível anular o alvará emitido
e emitir um outro de acordo com o projecto que o requerente
apresentou.

Dada a complexidade do assunto, envolvendo várias componentes
legais, para que estas não sejam desrespeitadas, seria aconselhável
consultar o Sr. Consultor Jurídico desta CM, cabendo, no entanto,
tal decisão a V. Ex.a.»
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12 Ainda sobre o mesmo requerimento, o consultor jurídico da
CM Ponte de Lima emitiu o seguinte parecer:

«O requerimento epigrafado tem já informação técnica do serviço
de obras, na qual se admite, como hipótese para solucionar o lapso
havido ao incluir-se o terreno que deveria formar o lote n.o 33 no
terreno que deveria ser integrado no domínio público, ”anular o alvará
emitido e emitir um outro de acordo com o projecto que o requerente
apresentou”.

Quer dizer: o serviço de obras parece admitir ter existido um qual-
quer lapso e acertar que o lote n.o 33 é propriedade do requerente
e não terá de ser integrado no domínio público.

Ora, sendo assim, a solução não estará na anulação do alvará inicial,
pois este já produziu efeitos em relação a terceiros.

Suponho que, reconhecendo a câmara o lapso havido (se houve),
deverá proceder à sua correcção nos termos seguintes:

a) Em deliberação camarária, reconhecer ter havido lapso na in-
tegração no domínio público do lote n.o 33, com a área de 3380 m2,
e declarar, em aditamento ao respectivo alvará, que esse lote, com
a área referida, é propriedade do requerente e destinado à construção
urbana, pois que, em verdade, nunca foi integrado no domínio público
nem a tal se destinava.

b) Que, do loteamento em causa, a integrar no domínio público
somente se destinou a área de 4215 m2, que nesse domínio já se
encontra integrada.

Seguidamente, a requerimento do interessado, deverá ser passada
certidão donde conste esse aditamento e também que o alvará é ainda
válido e se encontra em vigor.

Creio, deste modo, e no seguimento de parecer dos serviços de
obras, poder satisfazer-se o interesse do requerente.»

13 Da acta de reuniões da CM Ponte de Lima, de 29/12/89, ex-
tracta-se o seguinte:

«Processo de loteamento n.o 100/83: em que é requerente João
Gonçalves Pimenta, o qual apresenta um requerimento a solicitar
a revogação da deliberação tomada pela câmara municipal em 7 de
Novembro de 1983, na parte que diz respeito à integração no domínio
público da parcela n.o 33 e que lhe seja concedido o alvará de licença
de loteamento do processo n.o 8/87, já devidamente aprovado. A câ-
mara municipal, face ao parecer do consultor jurídico desta autarquia,
deliberou, por unanimidade, concordar com o mesmo, estando criadas
as vias para a solução do problema.»

14 - Em 13/9/95, o ora recorrido requereu ao Presidente da CM
Ponte de Lima que, «dando cumprimento» à deliberação de 29/12/89,
mandasse «passar certidão» donde constasse «o deliberado adiamento
e também que o alvará é ainda válido e se encontra em vigor».

15 - A propósito deste requerimento, o consultor jurídico da CM
Ponte de Lima, em 30/10/95, emitiu o parecer cuja cópia consta de
fls. 24 a 27 dos autos.

16 - Em 13/11/95, o Presidente da CM Ponte de Lima, depois
de colher da Divisão de Obras e Urbanismo a informação de que
o alvará de loteamento n.o 100/83 estava em vigor, apôs, sobre o
requerimento de 13/9/95, o seguinte despacho: «à DOU, para certificar
o que constar».

17 - Em 15/11/95, o Chefe da DOU da CM Ponte de Lima emitiu
a certidão que se encontra a fls. 21 dos autos, em que se certificou
que, «por deliberação ordinária de 29/12/89, a CM Ponte de Lima
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reconheceu ter havido lapso na integração no domínio público do
lote n.o 33 com a área de 3380 m2, no loteamento n.o 100/81 é válido
e se encontra em vigor».

18 - Em 8/2/96, o aqui recorrido requereu ao Presidente da CM
Ponte de Cima que lhe fosse passado novo alvará de loteamento
(referente ao processo n.o 100/81) donde constasse « a correcção cor-
respondente do lapso reconhecido» na certidão de 15/11/95.

19 - Na sequência de uma informação da DOU, que, vislumbrando
em tal requerimento um pedido de «alteração ao alvará de lotea-
mento», disse ser necessária a apresentação de certos documentos,
o Presidente da CM Ponte de Lima, em 16/2/96, exigiu ao aqui re-
corrido o oferecimento deles.

20 - Com vista a dar satisfação ao solicitado, o aqui recorrido,
em 21/2/97, veio juntar ao procedimento vários documentos.

21 - Em 29/10/97, o recorrido requereu ao Presidente da CM de
Ponte de Lima «a alteração ao alvará de loteamento, dando segui-
mento ao processo iniciado» com o seu requerimento de 8/2/96.

22 - A propósito deste último requerimento, a CM de Ponte de
Lima, em 17/11/97, deliberou «solicitar ao requerente que esta câmara
municipal seja esclarecida qual a área, e respectiva localização, cedida
para domínio público, nos termos da Portaria n.o 678/73, de 9 de
Outubro, em vigor à data da emissão do alvará e conforme consta
do parecer da Delegação de Planeamento Urbanístico de Viana do
Castelo, junto ao processo».

23 - Em 23/12/97, uma Advogada, aparentemente em representação
do aqui recorrido, requereu ao presidente da CM Ponte de Lima
que, dando cumprimento à deliberação de 29/12/89, mandasse «passar
certidão donde conste o deliberado aditamento, para efeitos de
registo».

24 - Sobre esse requerimento, o Presidente da CM Ponte de Lima,
em 26/12/97, despachou no sentido de o ora recorrido dar resposta
ao solicitado na deliberação de 17/11/97.

25 - Em 5/2/98, o ora recorrido pronunciou-se sobre o pretendido
pela deliberação de 17/11/97, fazendo-o através da comunicação cuja
cópia consta de fls. 18 dos autos.

26 - No rosto dessa comunicação, o Presidente da CM Ponte de
Lima, em 6/2/98, apôs o seguinte despacho: «à DOU, para informar
se os 4215 m2 se referem a terreno para equipamento e, caso contrário,
se há outro terreno de equipamento público que não seja o lote n.o 33».

27 - Em 10/2/98, a DOU informou que «a área de 4215 m2 integrada
no domínio público refere-se apenas a arruamentos. Para equipa-
mentos públicos apenas existe o lote 33».

28 - Da acta da reunião da CM Ponte de Lima, de 23/2/98, extracta-se
o seguinte:

«Processo de loteamento urbano n.o 100/83: em que é requerente
João Gonçalves Pimenta, vem dar resposta ao n/ofício n.o 10449, de
25 de Novembro do ano transacto. A câmara municipal deliberou,
por unanimidade, transmitir ao requerente que, face aos elementos
disponíveis da DGOT e Serviços Técnicos de Obras, constantes do
processo, o lote n.o 33 destinado a equipamento público é propriedade
desta câmara municipal, em nome de quem, aliás, se encontra
registado.»

29 - Tal deliberação foi notificada ao aqui recorrido pelo ofício
da CM Ponte de Lima n.o 2113, datado de 9/3/98.

Passemos ao direito.
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O recurso contencioso dos autos tomou por objecto a deliberação
de 3/2/98, em que a CM Ponte de Lima explicitamente disse que
o lote n.o 33 de um determinado loteamento era propriedade da
autarquia. O recorrente assacou ao acto um único vício - o de violação
de lei, por deliberação traduzir uma revogação ilegal. E a sentença
«sub censura», após decidir que o acto acometido era recorrível, con-
cedeu provimento ao recurso, entendendo que a deliberação em crise
revogara ilegalmente um acto pretérito, em que se teria reconhecido
que o mencionado lote pertencia ao particular impugnante.

A CM Ponte de Lima, ora recorrente, ataca a decisão «a quo»
por duas genéricas vias: por um lado, pugna pela irrecorribilidade
do acto impugnado, por ser simplesmente opinativo. Por outro lado,
sustenta que o acto pretensamente revogado - a deliberação camarária
de 29/12/89 - não tinha o conteúdo e o significado que a sentença
lhe conferiu; e, a partir desta última crítica à decisão de facto inserta
na sentença, a recorrente extrai sucessivamente as conclusões de que
o acto recorrido seria meramente confirmativo da posição camarária
já firmada sobre o assunto e de que, em última análise, não se apre-
sentaria como revogatório daquela deliberação de 29/12/89.

Todas as questões colocadas neste recurso jurisdicional - sejam
as formais, e de apreciação prioritária, concernentes à recorribilidade
do acto, seja a material, respeitante à existência do vício invalidante
- relacionam-se com o significado atribuível a alguns passos funda-
mentais do procedimento administrativo a que o acto contenciosa-
mente recorrido respeita. Daí que, antes de enfrentarmos directa-
mente tais questões, devamos relembrar a marcha procedimental ha-
vida, sem o que não seria possível perscrutar o sentido dos seus actos
marcantes.

O aqui recorrido requereu, e obteve, o licenciamento de uma ope-
ração de loteamento, vindo esse acto favorável a ser titulado por
um alvará em que constava que o lote n.o 33 ficava integrado no
domínio público da CM Ponte de Lima. O mesmo recorrido pareceu
não ter atentado nessa menção contida no alvará, nem no posterior
registo predial daquela dominialidade pública, já que, intitulando-se
proprietário do lote n.o 33, veio ulteriormente a promover uma se-
gunda operação de loteamento, incidente sobre esse lote. Esta ope-
ração também foi aprovada pela CM Ponte de Lima; mas é óbvio
que a sua concretização efectiva pressupunha que se viesse a tornar
certo que, no primeiro loteamento, o lote n.o 33 não passara ver-
dadeiramente para o domínio público municipal, antes permanecendo
na titularidade do loteador.

Em 17/8/89, o ora recorrido dirigiu-se ao Presidente da CM de
Ponte de Lima, historiando os desenvolvimentos que haviam culmi-
nado no referido registo e requerendo a revogação da deliberação
que aprovara o primeiro loteamento, na parte respeitante à integração
no domínio público do lote n.o 33, bem como a subsequente passagem
do alvará concernente ao segundo loteamento.

Este requerimento foi objecto de uma informação dos serviços ca-
marários, em que se alvitraram várias soluções possíveis para a re-
solução do assunto relativo à propriedade do lote, incluindo a de
«anular o alvará emitido e emitir um outro de acordo com o projecto
que o requerente apresentou». Seguidamente, a câmara colheu o pa-
recer jurídico datado de 27/12/89, no qual, partindo-se da hipótese
de ter havido um lapso na elaboração do alvará, se propôs a sua
correcção em duas fases: uma primeira, em que a câmara deliberaria
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por forma a reconhecer o lapso, declarando que o lote n.o 33 nunca
integrara o domínio público e continuava pertença do requerente;
uma segunda, em que se certificaria ao interessado essa correcção,
bem como a validade e a vigência do alvará. E o parecer jurídico
terminou pela afirmação de que, desse modo, o seu autor acreditava
«poder satisfazer-se o interesse do requerente».

Em 29/12/89, a CM Ponte de Lima deliberou «concordar» com
esse parecer do consultor jurídico, acrescentado que estavam assim
«criadas as vias para a solução do problema» E, vários anos depois
(em 15/11/95), os serviços camarários emitiram uma certidão em que
se dizia que, naquela deliberação de 29/12/89, a câmara reconhecera
ter havido lapso na integração no domínio público do lote n.o 33
e que declarara que esse lote era propriedade do aqui recorrido.

A sentença «sub judicio» afirmou que aquele acto de 29/12/89 tra-
duzira o reconhecimento camarário de que o mencionado lote n.o 33
pertencia ao aqui recorrido, e não à CM Ponte de Lima, acrescentando
que tal acto fora constitutivo de direitos para o particular interessado.
Para assim julgar, o Mm.o Juiz «a quo» não mostrou haver precedido
à interpretação daquela deliberação, tendo-se aparentemente limitado
a aderir ao conteúdo da certidão de 15/11/95.

Ora, importa sublinhar que a captação do sentido da deliberação
de 29/12/89 não poderia fazer-se através da simples reprodução do
teor da certidão de 15/11/95, posto que a câmara negara que tal cer-
tidão fosse fiel ao acto a que ela se referia e juntara, com o processo
instrutor, o acto em questão. Ante a denúncia de que a certidão
não correspondia ao respectivo original, e estando este presente, o
tribunal «a quo» ficava automaticamente obrigado a proceder à in-
terpretação da deliberação certificada - pois, e como até decorre da
natureza das coisas, a relevância probatória de uma qualquer certidão
cede ante o oferecimento do respectivo original (cfr. o art. 385o do
C. Civil).

Procedamos agora a essa interpretação, a fim de vermos se o acto
de 29/12/89 admitiu que o lote n.o 33 pertencia ao ora recorrido
- como disse a sentença - ou se esse reconhecimento nunca existiu
- como a recorrente sustenta na primeira conclusão da sua alegação.

Vimos atrás que a deliberação de 29/12/89 concordou com ante-
cedente parecer jurídico. E vimos também que este parecer sugeriu
que se seguisse uma determinada actuação - se realmente o teor
do alvará contivesse um lapso reconhecível pela câmara. «Prima facie»,
a deliberação de 29/12/89, ao «concordar» com o parecer, teria aderido
à formula hipotética nele enunciada a ser hipotética a existência do
referido lapso e, «a fortiori», o reconhecimento dele e o modo de
o superar.

Contudo, esta interpretação do acto, imediatamente fundada na
enunciação hipotética adoptada no parecer, não resiste a uma melhor
indagação. Antes do mais, há que ter em conta que o parecer não
se limitou a colocar a hipótese de ter havido um lapso na inclusão
do lote n.o 33 no domínio público; tomou-o como provável e passou
a indicar o caminho que se deveria seguir para o eliminar. E é in-
desmentível que o núcleo essencial do parecer residiu na enunciação
desse «iter» resolutivo do assunto, sendo ainda sintomático que o
parecer haja terminado com a afirmação de que assim se satisfaria
o interesse do particular.

Ora, a deliberação de 29/12/89, para além de dizer que concordava
com o parecer, acrescentou que essa concordância criava «as vias
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para a solução do problema». É significativo esse reconhecimento
de que havia um «problema» a resolver. Estando a dominialidade
pública sobre o lote n.o 33 inscrita no registo predial, só na perspectiva
do loteamento; portanto, a aceitação de que um «problema» existia
e merecia solução representou uma inequívoca adesão da câmara
ao pretendido pelo particular, devendo aproximar-se o assim deli-
berado da intenção, constante do parecer, de «poder satisfazer-se
o interesse do requerente».

Nesta conformidade, a câmara não se limitou a concordar com
o juízo hipotético formulado no parecer, mas aceitou a verdade da
hipótese e, também, as vias de solução que, a partir dessa verdade,
o parecer enunciara. Assim, houve uma aceitação implícita, pela de-
liberação, da hipótese de ter havido lapso - pois, sem essa aceitação,
não se compreenderia que o «problema» estivesse próximo de ser
eliminado. Ora, se a câmara, pela deliberação de 29/12/89, aceitou
resolver o assunto pelo modo que o parecer apontara e que vinha
ao encontro das pretensões do requerente, é porque o acto integrou
realmente o reconhecimento de que ocorrera um lapso na integração
do lote n.o 33 no domínio público, por tal lote pertencer ao aqui
recorrido.

Eis-nos, assim, chegados à conclusão de que a deliberação de
29/12/89 teve um conteúdo conforme ao que a certidão de 15/11/95
lhe reconhecera - pelo que a sentença recorrida, ao ater-se exclu-
sivamente à certidão, não errou no sentido que, à dita deliberação,
veio a atribuir.

E não errou também quanto ao alcance jurídico que fez corres-
ponder a esse sentido. Ao admitir que o alvará de loteamento en-
fermara de um lapso na parte em que afectava ao domínio público
um lote que pertencia ao loteador, a deliberação de 29/12/89 apre-
senta-se como favorável à pretensão enunciada pelo aqui recorrido
e como constitutiva de direitos em relação a ele.

Ante o exposto, estamos já em condições de, com segurança, julgar
improcedente a primeira conclusão da alegação de recurso. Mas, para
decidirmos as questões sobrantes, temos de rememorar outros passos
subsequentes do procedimento.

De posse da certificação de 15/11/95, que retratava fielmente o
sentido da deliberação de 29/12/89, a que se referia, o aqui recorrido
terá tentado alterar a inscrição registral concernente ao lote n.o 33.
Contudo, esse desiderato supunha a apresentação na Conservatória
de um novo título formal, representativo da solução que o acto de
29/12/89 acolhera, pelo que o interessado se viu na contingência de
requerer à câmara, em 8/2/96, a passagem de «novo alvará de lo-
teamento» donde constasse do lapso por ela reconhecido.

Os serviços camarários interpretaram esta pretensão como um pe-
dido de «alteração ao alvará de loteamento», pelo que exigiram que
o requerimento fosse instruído com documentos vários, ao que o
requerente acedeu. Ora, convém realçar que o requerimento de 8/2/96
não integrava verdadeiramente um qualquer pedido de alteração do
alvará, pois o requerente não visava a prolação de um acto admi-
nistrativo que modificasse o conteúdo e o âmbito do licenciamento
pretérito, mas apenas pretendia obter um título formal que estivesse
em harmonia com a operação de loteamento licenciada, à luz do
que a deliberação de 29/12/89 definira.

Como o «novo alvará de loteamento», dirigiu-se ao Presidente da
CM Ponte de Lima, pedindo «a alteração do alvará de loteamento,
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dando seguimento ao processo iniciado» com o seu requerimento
de 8/2/96. Portanto, neste requerimento, o interessado qualificou a
sua pretensão pendente como uma alteração ao «alvará de lotea-
mento»; mas tratou-se de uma adesão meramente nominal à qua-
lificação que os serviços camarários haviam aplicado ao pedido de
8/2/96, sendo evidente que o aqui recorrido continuava a pretender
o que explicitamente pedira nessa ocasião a passagem de novo alvará
de loteamento, donde constasse a correcção do lapso que a câmara
havia reconhecido em 29/12/89.

Ora, o acto contenciosamente impugnado (a deliberação de
23/2/98), ao «transmitir ao requerente» que o lote n.o 33 era pro-
priedade da CM Ponte de Lima, constitui a resposta camarária àquele
requerimento de 8/2/96. É certo que tal deliberação limitou a sua
pronúncia expressa à questão da dominialidade incidente sobre o lote.
Mas não sofre dúvidas que tal acto não surgiu «ex nihilo», e antes
pôs fim ao subprocedimento que o requerimento de 8/2/96 iniciara,
pelo que a deliberação, ainda que implicitamente, envolveu o inde-
ferimento do pedido de passagem de um novo alvará corrigido.

Portanto, o acto contenciosamente recorrido tinha o sentido oculto,
mas presente, de indeferir o requerimento de emissão de um novo
título formal do loteamento, fazendo radicar essa pronúncia na con-
sideração explícita de que aquilo que o requerente considerava seu
pertencia, afinal, à câmara. O que o acto enunciou acerca da pro-
priedade do lote não traduziu uma mera declaração - inócua, porque
insusceptível de se impor «per se» à parte adversa - mas o fundamento
da recusa de um anterior pedido. E é manifesta a potencialidade
lesiva desse acto, já que o requerente necessitava do documento re-
cusado para, no registo predial, inscrever a seu favor a propriedade
sobre o lote n.o 33 (cfr. o art. 31o do DL n.o 448/91, de 28/12). As-
sumindo-se o acto recorrido como o indeferimento nocivo de uma
pretensão, deixa de ser possível considerá-lo como o continente de
uma opinião que deixasse inalterada a esfera jurídica do seu des-
tinatário - donde a imediata improcedência da segunda conclusão
da alegação de recurso.

Por outro lado, é agora claro que a deliberação contenciosamente
impugnada, ao afirmar que o lote n.o 33 é pertença da câmara, con-
tradisse a deliberação de 29/12/89 - que, como atrás determinámos,
reconhecera que tal lote era propriedade do aqui recorrido. Sendo
assim, a deliberação de 23/2/98 introduziu na ordem jurídica, sobre
a questão da dominialidade daquele lote, uma solução oposta à adop-
tada na deliberação de 29/12/89; e, não podendo as duas pronúncias,
reciprocamente repugnadas, vigorar simultaneamente, tem de se con-
cluir que o segundo desses actos revogou o primeiro, por substituição.

Ora, nós já qualificáramos «supra» a deliberação de 29/12/89 como
sendo constitutiva de direitos para o aqui recorrido, razão por que
só seria admissível a sua revogação no prazo de um ano contado
da sua prática e com fundamento em ilegalidade (cfr. os artigos 140o

e 141o, do CPA, e 28o e 29o, da LPTA). Como a emissão do acto
contenciosamente impugnado ocorreu mais de nove anos depois da
prolação do acto constitutivo de direitos cuja supressão causou, cons-
tata-se que ele produziu uma revogação ilegal - padecendo, por isso,
do vício de violação de lei que o TAC do Porto nele detectou.

Assim, improcedem também as duas últimas conclusões da alegação
de recurso, merecendo ser confirmada a decisão anulatória inserta
na sentença «sub judicio».
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Nestes termos, acordam em negar provimento ao presente recurso
jurisdicional e em confirmar a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Madeira dos Santos (Rela-
tor) — Isabel Jovita — Angelina Domingues.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Indeferimento tácito de pretensão renovada. Artigo 9.o, n.o 2,
do CPA. Novos fundamentos. Alteração de prática ju-
risprudencial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Existe o dever legal de decidir e por isso forma-se in-
deferimento tácito se o interessado renova perante a CGA
retenção de concessão de pensão de aposentação nos
termos do DL n.o 362/78, de 28.11, indeferida expres-
samente mais de 2 anos antes.

II — A imposição do dever de a Administração decidir o novo
pedido e a possibilidade legal de satisfazer a pretensão
do requerente, após reponderação da questão no novo
quadro circunstancial existente após dois anos volvidos
sobre a anterior decisão, não permitem configurar o in-
deferimento tácito (figura criada com a única finalidade
de permitir ao particular impugnar comportamentos omis-
sivos da Administração) que se constituiu sobre o novo
pedido como acto meramente confirmativo ao anterior
acto expresso ou como um acto não lesivo dos interesses
do recorrente e, com esses fundamentos, contenciosamen-
te irrecorrível.

III — A alteração duma prática jurisprudencial pode, em certos
casos, ser assimilada à modificação do quadro jurídico
vigente, reclamando, por isso, a correspondente reapre-
ciação do caso pela Administração, se tiver sido con-
sistentemente invocada pelo interessado e a alteração for
relevante; a invocação da eficácia subjectiva do caso jul-
gado formado com decisões do STA favoráveis a pessoas
colocadas nas mesmas circunstâncias do requerente é um
elemento acrescido de novidade dos fundamentos do
pedido.

Recurso n.o 46.256 em que é recorrente Daniel Lopes de Barros
e recorrido Director de Serviços da Caixa Geral de Aposentações.
Foi relator Ex.mo Cons.o Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I
DANIEL LOPES DE BARROS recorre da sentença do TAC de

Lisboa que lhe rejeitou, por falta de objecto, o recurso contencioso
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do indeferimento tácito, pelo Director de Serviços da Caixa Geral
de Aposentações (com delegação de poderes do Conselho de Ad-
ministração), do seu requerimento de 2.4.96.

Nas suas alegações o recorrente termina enunciando as seguintes
conclusões:

“A douta decisão recorrida, ao decidir rejeitar o recurso por falta
de objecto, fez, salvo o devido respeito, errada interpretação e apli-
cação da lei, porquanto:

1- Em 06/09/88, o recorrente requereu à CGA a concessão da res-
pectiva pensão de aposentação ao abrigo do DL n.o 362/78, de 28-11.

2- Em resposta, a CGA limitou-se a exigir-lhe a apresentação de
vários elementos de identificação, nomeadamente a prova da nacio-
nalidade portuguesa, a qual, não tendo sido apresentada, determinou
o arquivamento do processo de aposentação.

3- Este despacho de arquivamento não consubstanciou nunca um
indeferimento da pretensão do recorrente, sendo certo que o processo
se manteve sempre suspenso a aguardar a apresentação da prova
da nacionalidade portuguesa, podendo ser reaberto, em qualquer al-
tura, mediante a apresentação dessa referida prova.

4- De resto, o recorrente nunca foi notificado de qualquer decisão
tomada pela CGA sobre o seu pedido de aposentação, nem tão-pouco
a de que o mesmo havia sido indeferido.

5- Posteriormente, o recorrente, tendo tido conhecimento que o
STA havia firmado jurisprudência no sentido da nacionalidade por-
tuguesa não ser requisito necessário para a concessão da pensão de
aposentação aos funcionários e agentes da ex-administração ultra-
marina e que, em casos análogos ao seu, decididos pelo STA, a CGA
havia concedido a pensão de aposentação sem a verificação do re-
quisito da referida nacionalidade, requereu, em 02/04/96, o desar-
quivamento do seu processo de aposentação e a resolução do mesmo
por despacho definitivo e executório.

6- Em resposta, a CGA remeteu ao recorrente o ofício datado
de 15/05/96, no qual informava que a sua posição já anteriormente
havia sido transmitida ao recorrente.

7- Acontece que este ofício da CGA não traduz qualquer acto
administrativo, contenciosamente impugnável, mas apenas um mero
ofício informativo em que a CGA remete para o despacho de ar-
quivamento do processo de aposentação.

8- Ora, a CGA tinha, nos termos dos artigos 9.o e 109.o do CPA.,
o dever legal de decidir a pretensão do recorrente - o desarquivamento
do processo de aposentação e a resolução do mesmo por despacho
definitivo e executório.

9- De facto, só não existe dever de decisão quando, há menos
de dois anos contados da data da apresentação do requerimento do
particular, o órgão competente tenha praticado um acto administrativo
sobre o mesmo pedido, com os mesmos fundamentos e formulado
pelo mesmo particular.

10- Ou seja, tal dever de decisão está apenas excluído quando os
órgãos administrativos já tenham decidido de mérito, através de acto
consolidado na ordem jurídica, como caso decidido ou caso resolvido,
a mesma pretensão, formulada pelo mesmo particular, com os mesmos
fundamentos.

11- Assim, nos termos dos artigos 9.o e 109.o do CPA, tendo a
CGA o dever legal de decidir o requerimento do recorrente, datado
de 02/04/96, e não o tendo feito no prazo de noventa dias, formou-se
inequivocamente acto de indeferimento tácito.
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12- Como resulta claramente dos autos, no caso presente, nunca
houve qualquer acto definitivo, susceptível de impugnação conten-
ciosa, que tenha definido a situação jurídica da CGA e do recorrente.

13- O próprio despacho de arquivamento do processo de aposen-
tação do recorrente não consubstanciou nunca um indeferimento da
sua pretensão, apenas uma suspensão da resolução do seu processo
que, no entanto, poderia ser sempre reaberto, em qualquer momento,
mediante a apresentação da prova da nacionalidade portuguesa.

14- Do exposto resulta que, no caso sub judice, a CGA tinha o
dever legal de decidir o requerimento do recorrente datado de
02/04/96, pelo que, não o tendo feito no prazo legal de noventa dias,
formou-se acto de indeferimento tácito.

15- A douta decisão recorrida violou, assim, as disposições legais
referidas nas conclusões anteriores».

A entidade recorrida contra-alegou, sustentando a sentença.
O Ministério Público emitiu o seu fundamentado parecer, em que

se pronúncia pelo provimento do recurso e consequente revogação
da sentença.

Foram colhidos os vistos. Cumpre decidir.

II

Não vindo impugnada nem havendo necessidade de a alterar, a
matéria de facto a levar em conta é a fixada na sentença, a fls. 35.
Para lá se remete, nos termos do artigo 713.o, n.o 6, do CPC.

A divergência entre as partes reside no tratamento jurídico desta
factualidade. Considerou a sentença recorrida que não se tinha for-
mado o indeferimento tácito impugnado pelo recorrente, em virtude
de a entidade recorrida não ter o dever legal de decidir a pretensão
que o recorrente lhe dirigiu em 2.4.96. A mesma tinha sido indeferida
anteriormente, por decisão definitiva e executória de 15.5.89 que o
recorrente não havia impugnado. Acresce que, mesmo que se con-
siderasse que a entidade recorrida tinha o dever legal de decidir,
o recurso contencioso seria de rejeitar, porquanto o novo acto era
meramente confirmativo do primeiro, logo irrecorrível.

O recorrente contrapõe que nunca existiu esse acto definitivo, mas
apenas o arquivamento de um processo em que solicitara a concessão
da pensão de aposentação nos termos do Dec-Lei n.o 362/78, de 28.11,
em virtude de não ter apresentado à CGA os elementos que a mesma
lhe pediu, entre os quais a prova de ser possuidor da nacionalidade
portuguesa. Não houve acto administrativo a indeferir tal pedido.
O que houve foi uma suspensão do processo até à apresentação da
prova da nacionalidade.

Além disso, no requerimento sobre que recaiu o silêncio da Ad-
ministração, o recorrente invocou em seu favor a circunstância de
ter sido fundada Jurisprudência neste Supremo Tribunal no sentido
de a nacionalidade portuguesa não ser requisito necessário para a
concessão da pensão de aposentação aos funcionários da ex-admi-
nistração ultramarina, e ainda o facto de em casos análogos ao seu
a CGA ter efectivamente concedido a pensão de aposentação sem
a verificação daquele requisito.

Vejamos quem tem razão.
O primeiro argumento do recorrente improcede. É que o seu re-

querimento de 18.10.88 foi realmente objecto duma decisão de in-
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deferimento. Como se vê do instrutor, a Informação dos serviços
de 10.5.89 propunha o indeferimento do pedido, nos seguintes termos:
«por não possuir a nacionalidade portuguesa (fls. 6), não pode beneficiar
do Decreto Lei 363/86 de 30/10». E o despacho lançado sobre a in-
formação disse textualmente o seguinte: «Concordo. Indeferido pelos
motivos expostos» (mesmo doc.). Finalmente, no ofício de notificação
que se lhe seguiu, ao interessado era comunicado que «...foi indeferido
o seu requerimento de 88.09.06, de concessão da aposentação ao abrigo
da disposição legal acima referida, por não possuir a nacionalidade
portuguesa».

É portanto seguro que houve uma verdadeira pronúncia sobre o
pedido do requerente, e no sentido de recusar a prática do acto so-
licitado, por ausência dum pressuposto ou requisito legal. Ou seja,
a pretensão do recorrente foi, formal e materialmente, indeferida.

Resta saber se isso acarreta a inexistência do dever legal de a CGA
decidir o segundo requerimento do recorrente, apresentado cerca de
7 anos mais tarde.

O artigo 9.o do CPA dispõe da seguinte forma:

Art. 9.o

1- Os órgãos administrativos têm, nos termos regulados neste Có-
digo, o dever de se pronunciar sobre todos os assuntos da sua com-
petência que lhes sejam apresentados pelos particulares, e nomea-
damente:

a) Sobre os assuntos que lhes disserem directamente respeito;
b) Sobre quaisquer petições, representações, reclamações ou quei-

xas formuladas em defesa da Constituição, das leis ou do interesse
geral.

2- Não existe o dever de decisão quando, há menos de dois anos
contados da data da presentação do requerimento, o órgão competente
tenha praticado um acto administrativo sobre o mesmo pedido for-
mulado pelo mesmo particular com os mesmos fundamentos.

No Ac. de 29.3.00 deste Supremo Tribunal (proc.o n.o 39.756) es-
creveu-se o seguinte:

«. . . Como é sabido, existe divergência na jurisprudência deste
Supremo Tribunal Administrativo quanto à questão da recorribilidade
contenciosa do silêncio da Administração face à renovação de pre-
tensões deduzidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 9.o do Código do
Procedimento Administrativo: enquanto alguns acórdãos afirmam essa
recorribilidade (cfr. acórdãos de 17 de Outubro de 1995, processo
n.o 37 694, e de 14 de Janeiro de 1997, em Cadernos de Justiça Ad-
ministrativa, n.o 1, Janeiro/Fevereiro de 1997, págs. 35 e 58, respec-
tivamente), outros negam-na e, dentre estes, são detectáveis duas fun-
damentações distintas - uma assenta a irrecorribilidade na não for-
mação de indeferimento tácito por inexistência de dever legal de de-
cidir (cfr. acórdão de 2 de Julho de 1996, processo n.o 38 877, Cadernos
citados, pág 52); a outra, reconhecendo a formação de indeferimento
tácito, nega-lhe o carácter lesivo dos direitos ou interesses legalmente
protegidos do interessado, por essa lesão radicar no acto expresso
anterior (cfr. acórdão de 23 de Maio de 1996, processo n.o 37 959,
Cadernos citados, pág. 39).

É a primeira destas orientações a que merece a nossa preferência.
Do n.o 2 do artigo 9.o do CPA resulta claramente, a contrário, que
existe dever legal de decisão quando tenham passado mais de 2 anos
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sobre a prática do anterior acto. Nisso, consiste, aliás, o sentido ino-
vatório do preceito, a benefício do administrado que, por ignorância
ou outra razão, via definitivamente coarctado o exercício dos seus
direitos ou interesses legítimos. Por outro lado, o n.o 2 veio também
retirar à anterior definição da situação do interessado o carácter de
caso resolvido ou decidido, na justa medida em que recoloca o in-
teressado na mesma situação em que se encontrava quando pela pri-
meira vez formulou o pedido. Não há, assim, qualquer razão para
afamar que só o acto anterior é lesivo, e não o silêncio da Admi-
nistração, fechando com esse alternativo fundamento o recurso con-
tencioso do indeferimento tácito. Para melhor desenvolvimento, v.
os Acs. publicados no citado n.o 1 dos Cadernos de Justiça Ad-
ministrativa.

Também não colhe a ideia de que se trata de acto meramente
confirmativo de anterior acto expresso, e como tal inimpugnável. Sobre
este ponto há no STA um alargado consenso (cf o cit. Ac. de 29.3.00).
O Ac. do Pleno de 21.5.98, proc.o n.o 37.209, para que este último
remete na matéria, fornece resposta cabal a semelhante objecção,
nos termos que seguidamente se transcrevem:

”Como se sabe, a figura do indeferimento tácito, por vezes referido
como acto tácito negativo ou acto silente, surgiu como forma de garantia
do particular, um meio de reacção contenciosa contra o silêncio da
Administração perante pretensões concretas apresentadas por interes-
sados aos órgãos competentes e que tenham o dever de decidir.

A natureza jurídica daquele indeferimento não é considerada pela
doutrina da mesma maneira, pois, de harmonia com uma corrente em
que se situa Marcello Caetano e Sérvulo Correia, é um verdadeiro acto
administrativo, de harmonia com outra, em que se encontra Freitas do
Amaral, é um acto faccionado para todos os efeitos e não apenas para
o efeito do recurso contencioso, ou seja, não é um verdadeiro acto ad-
ministrativo, mas, para todos os efeitos, tudo se passa como se o fosse,
e ainda, segundo uma outra corrente, em que figuram André Gonçalves
Pereira, Rui Machete, Esteves de Oliveira, Vieira de Andrade e Osvaldo
Gomes, negam-lhe a natureza de acto administrativo e reduzem-no a
pressuposto processual do recurso contencioso ou limitam o alcance
da ficção do acto administrativo aos efeitos processuais.

De harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo - cfr., por todos, o acórdão de 28 de Setembro de 1995, recurso
n.o 35 289 -, a figura do indeferimento representa uma ficção criada
pelo legislador com exclusivas finalidades adjectivas; ele não é um ver-
dadeiro acto administrativo, nem um acto administrativo ficto, mas tão-só
um expediente criado com a única finalidade de permitir aos particulares
impugnar comportamentos omissivos da Administração, como se ex-
pressa o n.o 1 do artigo 109.o do Código do Procedimento Administrativo:
«. . . a falta, no prazo fixado para a sua emissão, de decisão final sobre
pretensão dirigida a órgão administrativo competente confere ao inte-
ressado, salvo disposição em contrário, a faculdade de presumir indeferida
essa pretensão, para poder exercer o respectivo meio legal de impugnação».

Perfilhando-se, como se perfilha, esta doutrina, pois não se vêem razões
válidas para não seguir a orientação jurisprudencial até então firmada,
cai pela base a tese defendida no acórdão recorrido da conformidade
do indeferimento tácito.

Na verdade, não sendo a figura do indeferimento tácito nem verdadeiro
acto administrativo e nem sequer um acto administrativo ficto, não se
vislumbra como se possa sustentar ser aquele um acto confirmativo,
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já que este é um verdadeiro acto administrativo, que mantém um acto
administrativo anterior.»

Outra razão acresce, porém, para que não possa rejeitar-se o pre-
sente recurso contencioso - seja por ausência do dever legal de decidir,
seja por falta de lesividade ou ainda por se estar na presença de
acto meramente confirmativo É que, como bem nota o Ministério
Público, o segundo pedido do recorrente continha elementos novos
face ao primeiro. Este requerimento invoca expressamente a circuns-
tância nova decorrente da superveniente Jurisprudência do STA se-
gundo a qual a nacionalidade portuguesa não é requisito da concessão
da pensão nos termos da já mencionada lei. E enriquece-se com o
fundamento acrescido de dever beneficiar dessa Jurisprudência por
força da eficácia do caso julgado subjectivo que contemplaria o
recorrente.

Há que reconhecer que a alteração duma prática jurisprudencial
pode, em certos casos, ser assimilada à alteração do quadro jurídico
vigente, reclamando, por isso, a correspondente reapreciação pela
Administração. Confrontada com essa alegação, a Administração não
poderá mais refugiar-se no facto de já ter decidido a mesma pretensão
material. A pretensão pode, em si, ser a mesma mas o respectivo
fundamento é que não. Terá de ser apreciada à luz dos valores re-
ferenciais que entretanto sofreram mutação relevante. Essa relevância
é neste caso flagrante, porquanto fora precisamente a falta do requisito
da nacionalidade a justificar o primeiro indeferimento.

Por tudo quanto ficou exposto, a sentença recorrida não pode
manter-se.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e re-
vogar a sentença recorrida, para que o recurso contencioso siga os
seus termos processuais.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Simões de Oliveira (relator) —
António Samagaio — Angelina Domingues.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Pressupostos da responsabilidade civil extracontratual.
DL. 48.051, de 21/11/67.

Doutrina que dimana da decisão:

A obrigação de indemnização do Estado prevista no DL 48.051
só surge em duas situações devidamente tipificadas: por
um lado, quando haja ofensa dos direitos e interesses de
terceiros e esta resulte da prática de actos ilícitos culpo-
samente praticados por órgão ou agentes deste no exercício
das suas funções e por causa deste exercício; por outro,
quando sejam praticados actos administrativos lícitos e deste
resultem encargos ou prejuízos especiais e anormais para
o cidadão.
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Recurso no 46.448. Recorrente: Paulo Manuel de Carvalho Gonçalves
Pereira. Recorrido: Município de Grândola. Relator: Ex.mo Cons.
Dr. Costa Reis.

I

1. PAULO MANUEL DE CARVALHO GONÇALVES PEREI-
RA, casado, residente em Ruiter Strasse, 5, A.N. 73734, Esslingen,
Republica Federal da Alemanha, interpôs no Tribunal Administrativo
de Círculo de Lisboa a presente acção declarativa com processo or-
dinário contra o MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA, pedindo a conde-
nação deste no pagamento da quantia de Esc. 5.000.085$90 com fun-
damento no instituto da responsabilidade civil extracontratual.

Para tanto, e em resumo, alega que, na qualidade de promiten-
te-comprador, celebrou um contrato-promessa de compra e venda
de um terreno e de uma habitação edificada em terreno demarcado
com marcos da Câmara Municipal de Grândola, na convicção de que
este era pertença desta Câmara e de que ela iria regularizar aquela
construção, presunção que era generalizada e que os serviços cama-
rários confirmavam, tendo pago a totalidade do respectivo preço e
a correspondente sisa até final de 1986.

Não obstante ter tentado sem sucesso, por diversas vezes e por
diferentes formas, a prometida legalização ao longo dos anos seguintes,
começou a despender avultadas somas em dinheiro na recuperação
daquela habitação, pois que pretendia transformá-la numa casa de
férias e de futura reforma.

Certo é que a mencionada legalização não chegou a ter lugar e,
ao contrário, o Autor viu-se obrigado a abrir mão do que tinha pro-
metido comprar, em virtude de a Câmara Municipal de Grândola
ter sido convencida, em acção judicial, de que aquele terreno não
lhe pertencia nem que sobre ele tinha jurisdição.

Deste modo, o Autor foi seriamente prejudicado pelo compor-
tamento da CMG, visto ter sido ele que o induziu a celebrar o referido
contrato promessa e a fazer os mencionados investimentos, prejuízos
que podem ser assim alinhados:

- 850.000$00 que pagou com base no contrato-promessa,
- 200.000$00 de sisa,
- 1.067.000$00 de obras,
- 33.438$00 de chegada de luz à moradia,
- 39.200$00 de contribuição autárquica referente aos anos de 1990

a 1996,
- 1.215$00 de contribuição referente a 1997 que também pagou.
Para além disso alega ter despendido inúmeros fins-de-semana,

bem como o seu irmão, a trabalhar na casa nos arranjos, e invoca
o desgosto de a perder, após esse esforço, calculando a reparação
desses danos em Esc. 2.810.000$00.

Fundamenta juridicamente a sua pretensão na expectativa legítima
de adquirir a casa, criada quer por haver celebrado o contrato-pro-
messa e pago na totalidade o respectivo preço, quer pela demarcação
do terreno e pela conduta da Câmara de se arvorar em legítima dona
de terreno e de o chamar a concluir o processo de transferência
de propriedade, invocando ainda ter agido sempre de boa fé.

A Câmara Municipal de Grândola contestou para afirmar que o
terreno em que está situada a casa que o A. pretendia adquirir, apesar
de ter estado demarcado com marcos com a inscrição da Câmara,
implantados pelo IGEA, fazia parte, do acordo com a planta publicada
em anexo à Portaria do Ministério da Agricultura no 576/81 (que
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determinou a desanexação da Herdade da Comporta e a transmissão
a favor da Câmara, para urbanização da povoação da Aldeia do Car-
valhal e preservação dos terrenos circundantes à Lagoa Formosa e
praias de parte do prédio rústico, constituído por das áreas) da parte
não desanexada, de que é proprietária a sociedade The Atlantic Com-
pany e, por isso, acordou em celebrar a transacção na mencionada
acção judicial.

Acresce que até Junho de 1990 nenhuma consulta formal foi feita
pelo A. junto da R. acerca da situação jurídica do terreno em que
estava implantada a casa dos autos e que as informações verbais que
lhe terão sido fornecidas no sentido de que o terreno estava sob
a jurisdição da Câmara e de que só esta tinha a sua disponibilidade
correspondiam à demarcação que então ainda era aceite pelo R.,
feita pelo IGEA.

Alega, ainda, que o invocado contrato-promessa apenas se reporta
à casa e não ao terreno em que estava implantada nem ao circundante
e que esse contrato nem menciona quem era o proprietário dele,
não se mostrando o A. sequer preocupado em o identificar.

Impugna, finalmente, os pedidos prejuízos e invoca a ilegalidade
das obras que o A. diz terem sido feitas, foram-no sem que tivesse
sido requerido qualquer licenciamento municipal, pelo que não há
relação de causalidade entre os actos por si praticados e os danos
invocados pelo A..

Tal acção foi julgada improcedente por ter sido considerado que
se não verificavam os pressupostos de responsabilidade civil que po-
diam sustentar o deferimento do pedido.

Inconformado, o Autor recorreu para este Tribunal para o que
formulou as seguintes conclusões:

1.o A factualidade dada como provada corresponde à realidade
dos factos.

2.o Todavia, é contraditória nos seus fundamentos quanto à matéria
de facto, ao incluir os artigos 17o, 18o e 20o da contestação, sem
os levar em devida consideração,

3.o Avaliando deficientemente, e em consequência, os efeitos ju-
rídicos já entretanto produzidos na esfera jurídica do recorrente.

Daí que,
4.o Existe uma evidente contradição entre a factualidade dada como

provada e o respectivo enquadramento jurídico ou fundamentos da
decisão,

5.o Sendo, por isso, nula a douta sentença recorrida, nos termos
da alínea a) do n.o 1 do art. 668o do C.P.C.,

6.o Porquanto a esfera jurídica recorrente é visada e prejudicada
por uma expectativa jurídica gerada ou criada pelo recorrido.

7.o Sendo evidente os prejuízos decorrentes da actuação do re-
corrido na esfera jurídica do recorrido, como, aliás, reconhece a douta
sentença recorrida.

8.o Ao contrário do sustentado na decisão, é manifesta a existência
de nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e os efeitos
dela decorrentes para o recorrente, conduta desta última incentivada
por aquele.

9.o Encontramo-nos no âmbito de responsabilidade por actos lícitos
de gestão pública, conforme resulta do princípio geral do Direito
Administrativo, segundo o qual os actos e a conduta da Administração
gozam da presunção de legalidade.

Tudo visto,
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10.o De novo, a sentença recorrida viola o disposto na alínea a)
do n.o 1 do art. 668o do CPC, devendo ser declarada tal nulidade.

A Câmara Municipal de Grândola, por seu turno, contra-alegou
para concluir do seguinte modo:

1. A responsabilidade civil por acto lícitos pressupõe a verificação
de três requisitos: 1) um acto do Estado ou de outra pessoa colectiva
de direito público; 2) um prejuízo especial ou anormal; 3) nexo de
casualidade entre o facto e o dono.

2. Face à matéria dada como provada e assente não se verificam
cumulativamente aqueles 3 pressupostos.

3. Na verdade, não houve por parte do Recorrido a prática de
qualquer acto administrativo ou acto material lícito.

4. Não se verifica qualquer nexo de causalidade entre os danos
invocados pelo Recorrente e os actos impugnados ao Recorrido.

5. A sentença recorrida não padece de qualquer vício pelo que
se deverá manter.

O Ex.mo Sr. Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso.

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpres decidir

II
A decisão recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) O A. subscreveu o documento com certidão a fls. 16, denominado

«Contrato Promessa de Compra e Venda», datado de 12.7.1986, nos
termos do qual prometeu a Alzira Maria Manuel e a sua filha, Carmélia
Maria Vilhena Duarte, que lhes prometeram vender um prédio urbano
de que as segundas se declararam «donas e legítimas possuidoras
e que identificaram como sendo uma benfeitora construída em terreno
alheio, destinado a habitação, sito no lugar de Lagoa Formosa, fre-
guesia de Melides, concelho de Grândola, composto de três divisões,
com a área coberta de 38,50 m2, inscrito na matriz predial urbana
da referida freguesia sob o artigo 1586o», pelo preço de Esc.
850.000$00, de que o A. pagou no acto Esc. 50.000$00, comprome-
tendo-se a pagar o restante do preço até 25.12.1986, sendo-lhe o
prédio entregue com a respectiva chave na data em que for paga
esta última parte do preço;

b) Consta da cláusula 6a desse documento escrito que «Se não
for possível concretizar o presente contrato, designadamente no que
respeita ao pagamento de sisa na Repartição de Finanças ou por
qualquer outra dificuldade legal inultrapassável, as promitentes ven-
dedoras apenas ficarão obrigadas a restituir em singelo o sinal de
50.000$00».

c) O terreno mencionado no documento referido nas duas alíneas
anteriores encontra-se situada em área demarcada então com a ins-
crição C.M.G. (Câmara Municipal de Grândola);

d) A localização desses marcos consta da planta de localização,
de que se encontra cópia a fls. 17 dos actos;

e) a zona onde estava implantada a casa era tida como estando
incluída nas parcelas desanexadas, a favor do R., da Herdade da
Comporta pela Portaria no 576/81, de 9 de Julho;

f) O A. pagou em 18.12.1986 a quantia de Esc. 20.000$00 cor-
respondente a sisa devida «pela compra que pelo preço de Esc.
200.000$00 vai fazer a Alzira Maria Manuel [. . . ] de um prédio urbano
sito na freguesia de Melides deste concelho [de Grândola] e inscrito
na respectiva matriz predial sob o Artigo 1586 [. . . ]»- doc. de fls.19;
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g) Em 29.6.1999, o A. elaborou e apresentou na Câmara Municipal
de Grândola um requerimento pedindo a aquisição do terreno, da
edificação e circundante área (confissão no artigo 17o da contestação);

h) O A. recebeu o aviso postal com certidão a fls. 20-21, datado
de 30.7.1990, expedido pela C.M. de Grândola, com marca de correio
de 1.8.1990, notificando-o «para comparecer nesta Câmara Municipal
no dia 6 de Agosto próximo a fim de tratar assunto respeitante aos
s/P.O. 190/90 Arq.to Carlos Jorge das 9.30 H às 12.30».

i) Na sequência do aviso referido na alínea anterior, compareceu
na Câmara um irmão do A., Jorge Pereira, a quem foi dito que a
área onde se situa o terreno em causa estava a ser objecto de um
plano urbanístico, estando já a ser elaborado o plano de pormenor
(confissão da matéria do art. 17o da petição feita nos arts. 17 e 18o

da contestação);
j) Nessa reunião foi entregue a planta referida na alínea d) supra;
l) Nunca foi dada resposta escrita ao requerimento referido na

alínea g) supra (confissão no implícita no art. 20o da contestação);
m) Foi celebrado a fls. 84-85 da acção ordinária no 72/93 do Tribunal

de Círculo de Santiago do Cacém, em que foi autor The Atlantic
Company (Portugal Turismo e Urbanização) e réu António Mendes
Picanço e Termo de Transacção entre os mandatários da A. e da
R. Câmara Municipal de Grândola, munidos de poderes especiais,
certificado a fls. 72 a 74 dos presentes autos, aqui dado por repro-
duzido, e de cuja cláusula 1a consta que: A Ré, Câmara Municipal
de Grândola, reconhece que as parcelas que foram desanexadas do prédio
referido nos autos e que lhe foram transmitidas através da Portaria
no 576/81, de 9/7 têm a delimitação constante da planta do Ministério
da Agricultura, junta a fls. 68 dos autos, a qual foi reproduzida na
planta anexa à citada portaria, e não as estremas que foram demarcadas
no terreno pelo Instituto de Gestão e Estruturação Agrária;

n) Consta da clausula 2a do mesmo Termo de Transacção o seguinte:
A A. reconhece que foi de boa fé convencida de estar a dispor de solo
do seu domínio fundada naquela demarcação, que a Ré Câmara Mu-
nicipal de Grândola licenciou ao inicialmente demandado a construção
referida no art.o 5o da p. inicial;

o) Consta da cláusula 3a do dito Termo o seguinte: Corrigida a
demarcação por consenso das partes em conformidade com a men-
cionada planta do Ministério da Agricultura, reconhece a Ré C.M. de
Grândola que a construção implantada na parcela do prédio em causa
se situa efectivamente em local sobre o qual não tem posse.

III

De acordo com o relato que antecede o Autor deduziu a presente
acção de contra o Município de Grândola, pedindo a sua condenação
no pagamento de uma quantia pecuniária, exigência essa que fun-
damentou no facto de ter celebrado contrato de promessa relativo
a uma parcela de terreno e uma habitação na convicção de que esta
se encontrava edificada em terreno pertencente àquela autarquia e
de que esta lho venderia, como lhe foi comunicado, e de, nessa con-
vicção, nela ter realizado as despesas cujo pagamento ora reivindica.

O Sr. Juiz a quo, seguindo o enquadramento jurídico defendido
na petição inicial, isto é, de que a reclamada indemnização só poderia
ser equacionada através do recuso ao instituto da responsabilidade
pela prática de factos lícitos, prevista no art. 9o do DL 48.051, de
21/11/67, considerou que os factos já provados e admitidos por acordo (1) Vd. al. c) do n.o 1 do art. 668o do CPC.
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eram suficientes para desde já se proceder ao julgamento da presente
causa e, procedendo a esse julgamento, concluiu que o Autor não
tinha o direito por seu lado, porquanto os pressupostos legais exigidos
naquele preceito se não verificavam.

Inconformado com essa sentença, pretende agora e Recorrente que,
por um lado, a mesma seja declara - nula por existir contradição
entre os seus fundamentos e a decisão - ou, assim não acontecendo,
que se revogue o decidido e se julgue procedente o pedido.

Vejamos, pois, se o Recorrente litiga com razão, começando-se
pela alegada nulidade da sentença.

1. A sentença deve, por definição, ser uma peça processual coerente,
isto é, deve constituir um discurso assente num raciocínio estruturado
e lógico onde a factualidade e a solução jurídica que dela decorre
sejam concordantes.

E deve ser assim porque, sendo a finalidade de uma sentença a
prolação de uma decisão que estabeleça o direito numa relação con-
flituosa e, consequentemente, que estabeleça a paz nessa relação,
esse desiderato só poderá ser alcançado se a mesma for clara, lógica
e consequente, pois que só assim se consegue que as partes se con-
vençam da sua bondade e se conformem como que nela se decidiu.

Só assim se poderá alcançar a pretendida paz jurídica.
Por ser assim é que a lei fulmina com a nulidade a sentença cujos

fundamentos estejam em oposição com a conclusão(1)
O que acontece sempre que a fundamentação, de facto ou de direito,

apontar num sentido e a decisão expressar um resultado de sentido
oposto ao que dela recorria.

No caso sub judicio - e pelo que parece decorrer da sua alegação
que, diga-se, é pouco clara - o Recorrente considera que a apontada
contradição decorre da circunstância do Sr. Juiz a quo ter lavado
ao probatório - vd. seus pontos i) e j) - o facto de o Município de
Grândola ter intervindo na transacção judicial aceitando que o terreno
em questão lhe não pertencia para daí concluir que essa transacção
dificilmente se pode considerar como um acto administrativo que,
no interesse geral, tivesse imposto sacrifícios a quem quer que seja,
quando é certo que dessa transacção resultaram prejuízos para o
Autor.

Haveria assim, na opinião deste, «uma evidente contradição entre
a factualidade dada como provada e o respectivo enquadramento ju-
rídico ou fundamentos da decisão.» - vd. conclusão 3.a.

Todavia, não nos parece que o invocado vício ocorra e, conse-
quentemente, não nos parece que, ao contrário do alegado, a douta
sentença recorrida seja nula.

Na verdade, o que, a este propósito, se disse na sentença recorrida
foi que dificilmente se podia considerar que a intervenção da recorrida
na mencionada transacção se pudesse considerar um acto adminis-
trativo e que a mesma tivesse imposto sacrifícios a quem quer que
fosse e que, independentemente disso, não se tratou de uma operação
material ou de um acto dirigido imediatamente ao Autor.

Ora foi com base nessa argumentação que se considerou que não
havia lugar ao pagamento da pedida indemnização, pois que o art.9.o
do DL 48.051 só consentia esse pagamento nos casos a prática de
um acto administrativo impusesse ao peticionante uma anormal sa-
crifícios dos seus direitos ou interesses e que, no caso, tal não acontecia.
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Se assim é, como é, não pode pretender-se que haja oposição entre
a decisão o os seus fundamentos visto entre ambos haver um caminho
lógico e coerente, o que vale por dizer que a sentença não é nula
por haver contradição entre a decisão e os seus fundamentos.

Tanto basta para que se conclua pela improcedência do alegado
vício da nulidade da sentença.

2. A razão que levou o Autor a dirigir-se a juízo peticionando
a condenação da Ré no pagamento de uma indemnização foi o con-
vencimento de que fora o comportamento desta que dera origem
aos invocados prejuízos e de que esse comportamento, muito embora
não estivesse enquadrado por nenhuma negociação contratual nem,
tão-pouco, tivesse aí a sua matriz, era susceptível de fazer nascer
o peticionado direito.

Ou seja, o pedido ora formulado tem o seu suporte jurídico no
instituto da responsabilidade civil extracontratual.

A responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas
colectivas públicas no domínio dos actos de gestão pública rege-se
pelo disposto no DL 48.051, de 21/11/67, em tudo quanto não esteja
previsto em leis especiais. - vd. seu art. 1.o.

Ora resulta deste diploma que aquelas entidades só respondem
civilmente perante terceiros em duas circunstâncias devidamente
tipificadas:

- por um lado, quando haja ofensa dos direitos destes ou das dis-
posições legais destinadas a proteger os seus interesses e esta resulte
da prática de actos ilícitos culposamente no exercício das suas funções
e por causa desse exercício;

- por outro, quando sejam praticados os actos administrativos legais
ou os actos materiais lícitos e destes resultarem encargos ou prejuízos
especiais e anormais para o cidadão atingido. - n.o 1 dos arts. 2.o
e 9.o do mesmo diploma.

O que, no fundo, significa que a responsabilidade civil extracon-
tratual do Estado, quer pela prática de actos lícitos quer pela prática
de actos ilícitos, se rege pelos mesmos princípios que orientam o
ressarcimento dos prejuízos causados pelas pessoas previstos no
art. 483.o e segts do Código Civil.

E, sendo assim, o Estado e tais pessoas colectivas só podem ser
responsabilizadas se for provado que praticaram um acto ilícito (ou,
em certas circunstancias, lícito), que este provocou um dano e que
entre estas realidades é for possível estabelecer um nexo de cau-
salidade de causa e efeito - vd. arts.483.o e segs., 499.o e segs. e
562.o e seguintes do CC.

3. 1. O Sr. Juiz a quo, in casu, considerou que a Recorrida não
havia praticado nenhum acto administrativo ou operação material
susceptível de provocar a sua responsabilização pelo pagamento dos
danos ora peticionados, uma vez que a sua intervenção na transacção
judicial de que resultou a aceitação de que o terreno em causa lhe
não pertencia - e que, eventualmente, poderá ter inviabilizado a pre-
tensão do Autor de compra da parcela do terreno onde a casa pro-
metida comprar estava implantada - não podia ser interpretada como
acto ou operação com as características previstas no art. 9.o do citado
DL 48.051, visto que tal acto não se dirigiu especialmente ao Autor
e, além disso, não lhe tinha imposto encargos ou causado prejuízos
especiais e anormais.

E deve-se dizer que com razão.
(2) Reza assim o mencionado preceito «O Estado e demais pessoas colectivas públicas

indemnizarão os particulares a quem, no interesse geral, mediante actos administrativos
legais ou actos materiais lícitos, tenham imposto encargos ou causado prejuízos especiais
ou anormais.»
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Com efeito, vindo a presente acção indemnizatória fundada na prá-
tica de um acto lícito, a mesma só poderia proceder se ocorressem
os requisitos previstos no n.o 1 do art. 9.o do citado diploma, isto
é, só poderia proceder se se pudesse dar como provado que os alegados
prejuízos tinham resultado da prática de um acto administrativo ou
acto material lícito por parte da Ré e que esta tivesse imposto ao
Autor prejuízos anormais e especiais.(2)

O que, no caso sub judicio não sucedeu.
Na verdade, como decorre do probatório, o que ocorreu no caso

dos autos foi que o Autor, bem sabendo que prometia comprar uma
habitação implantada num terreno não pertencente à promitente ven-
dedora e não tendo nenhuma garantia de que o proprietário do terreno
lho venderia, resolveu efectuar obras nessa habitação bem sabendo
que isso importava riscos, nomeadamente de que a sua intenção de
adquirir o terreno poderia sair gorada.

Por outro lado, muito embora a intervenção da Agravada no pro-
cesso judicial onde celebrou a dita transacção tenha sido, certamente,
precedida de uma decisão a autorizar essa transacção, isto é, tenha
sido precedida de prática de um acto administrativo lícito, certo é
que este não causou prejuízos especiais e anormais para o Autor.

Com efeito, e desde logo, o Autor não tinha nenhuma garantia
de que a Ré lhe venderia aquele terreno mesmo que este lhe per-
tencesse — esta não assumira nenhuma obrigação nesse senti-
do — nem tão-pouco independentemente dessa obrigação — qual-
quer direito que lhe permitisse reclamar essa venda.

Acresce que outorgantes do falado contrato promessa, prevenindo
a hipótese de a celebração do contrato prometido ser impossível,
logo declararam que nesse caso as promitentes vendedoras só res-
tituiriam o sinal em singelo, o que revela bem que todos estavam
conscientes dos riscos que envolvia essa celebração.

Deste modo, não pode agora o Autor alegar que os invocados
prejuízos são anormais ou especiais e, muito menos, reclamar a sua
indemnização da Agravada, porquanto não foi esta que os provocou
nem contribuiu directamente para a sua ocorrência.

Ou seja, ainda que a intervenção da Ré na transacção tenha in-
viabilizado a pretendida aquisição do terreno - o que está por provar
- certo é que esse facto pelas razões atrás expostas não causou prejuízos
especiais ou anormais para a Recorrente.

Não se verifica, pois, os pressupostos essenciais do direito que
aqui pretende fazer valer.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal
em negar provimento ao recurso e em confirmar a douta decisão
recorrida.

Custas pelo Requerente.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Alberto Costa Reis (relator) —
António Samagaio — Abel Atanásio.
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Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Falsos tarefeiros. Juros de mora. Acto de processamento de
remunerações.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Constitui impugnação válida de decisão jurisdicional a
alegação que tem por alvo um fundamento nuclear da
mesma, muito embora sejam acrescentadas outras razões
que erradamente supõem determinada construção que
a sentença realmente não fez, mas que se localizam já
em aspectos consequenciais ou reflexos da disfunção que
é apontada.

II — O acto pelo qual se processam remunerações atrasadas
do funcionário não decide implicitamente que ele não
tem direito aos juros de mora sobre tais quantias, pelo
que não há que retirar consequências contra o interessado
da falta de impugnação do mesmo acto, visto se não
formar caso resolvido sobre essa específica pretensão.

III — Por esse motivo, não é meramente confirmativo de acto
anterior o despacho do Director-Geral que indefere re-
querimento em que esses juros são pedidos, nem é ex-
temporâneo o recurso hierárquico interposto desse des-
pacho nem muito menos o recurso contencioso do in-
deferimento tácito resultante do silêncio do órgão a quem
é dirigido.

Recurso no 46.933. Recorrente: Maria Lúcia Venâncio Gonçalves Rito.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator:
Ex.mo Cons.o Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3a Subsecção:

-I-

MARIA LÚCIA VENÂNCIO GONÇALVES RITO recorre do
acórdão do TCA que rejeitou, por extemporaneidade, o recurso con-
tencioso que interpusera do indeferimento tácito, imputado ao Se-
cretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do recurso hierárquico que
interpôs em 8.4.98, tendo por objecto do Director-Geral dos Impostos
que lhe indeferiu o pedido de pagamento de juros de mora sobre
os quantitativos de férias, subsídio de férias e de Natal durante o
período em que se encontrou na situação de «falsa tarefeira».

Considerou a decisão recorrida que as prestações a que os juros
se reportam foram liquidadas em 4.4.95, e que as respectivas folhas
de vencimento eram verdadeiras notificações, através das quais ficou
a saber que não lhe era atribuído o valor correspondente aos juros
de mora. Podia e devia nessa altura ter usado dos meios impugnatórios
ao seu alcance, e no entanto apenas o fez em 8.4.98, quando requereu
ao Director-Geral. O acto de indeferimento deste de 16.1.98 constitui
um acto meramente confirmativo que apenas reiterava a posição da
recorrente já definida anteriormente. Quando dirigiu o recurso hie-
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rárquico ao Secretário de Estado recorrido (em 8.1.98) já o prazo
de recurso hierárquico necessário se achava há muito ultrapassado.
A ultrapassagem deste prazo implica a ultrapassagem do prazo de
contencioso.

Nas suas alegações, a recorrente extrai as seguintes conclusões:
A) «O douto Acórdão recorrido fez errónea aplicação da lei aos

factos, ao dar por verificada uma questão prévia inexistência do in-
deferimento tácito contenciosamente recorrido por falta de dever legal
de decidir por parte da Autoridade Recorrida que determinou a re-
jeição do recurso.

B) O alegado caso decidido ou resolvido, estribado na teoria dos
actos processadores de vencimentos e abonos, não tem, «in casu»,
razão de ser, pois a recorrente nunca foi notificada, antes do despacho
do Sr. DGCI de 16/01/98, de qualquer «decisão» inequivocamente
tomada pela Administração a respeito dos juros de mora, e que deve
impugnar (sob pena de caso decidido ou resolvido), que lhe não pode,
assim, ser, como tal, oponível (cfr. artos 66o c) do C.P.A.).

C) Assim, existia para a Autoridade Recorrida, o dever legal de
decidir o recurso que lhe foi dirigido, do aludido despacho do Sr.
DGCI, ao contrário do decidido pelo douto Acórdão «a quo» com
violação do arto 109o do CPA, 25o, no 1, da LPTA e arto 57 § 4o

do RSTA».

O recorrido contra-alegou, em defesa da sentença.
O Ministério Público pronuncia-se pelo não provimento do recurso,

pois a recorrente não faz nas suas alegações nenhum «ataque eficaz
e pertinente ao concreto fundamento da decisão proferida, a qual, não
tendo sido objecto de impugnação, permanece incólume».

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

-II-

São os seguintes os factos dados como assentes na decisão recorrida,
e que não sofrem contestação:

a) A recorrente solicitou ao Director-Geral dos Impostos, em data
indeterminada, o pagamento dos juros de mora respeitantes aos quan-
titativos que lhe foram abonados a título de férias não gozadas, sub-
sídio de férias e subsídio de Natal, pelo período de tempo em que
permaneceu ao serviço da DGCI na situação de «falso tarefeiro»;

b) Em 16.1.98, o Director-Geral dos Impostos indeferiu a pretensão
da recorrente, baseando-se num parecer da Direcção de Serviços Ju-
rídicos e do Contencioso (cfr. fls. 16 a 21 dos autos);

c) A recorrente foi notificada de tal indeferimento em 5.3.98 (cfr.
fls. 6 v do instrutor);

d) Em 8.4.98, a recorrente interpôs recurso hierárquico para o
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais;

e) Sobre tal recurso não foi proferida qualquer decisão;
f) Em 18.5.99, a recorrente interpôs o presente recurso contencioso.

Como se viu, o Ministério Público entende que o recurso juris-
dicional improcede, não por acórdão interpretar e aplicar correcta-
mente a lei, mas porque a alegação da recorrente, ao invocar-se acerca
do fundamento que conduziu ao acórdão recorrido, deixou este sem
impugnação operante.

Não lhe assiste razão.
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É certo que nas suas alegações [v. em especial as conclusões A)
e C)] a recorrente supõe erradamente que o acórdão do TCA construiu
o resultado decisório da rejeição do recurso sobre a não formação
de indeferimento tácito.

Nesse aspecto, toda a crítica que a recorrente dirige à sentença
é realmente ineficaz, e efectivamente é ao recorrente jurisdicional
que incumbe enumerar os fundamentos por que pede a alteração
da decisão que impugna - art. 690o do C.P.C.

Todavia, na conclusão B) a recorrente aponta ao acórdão uma
ilegalidade concreta que já não participa do equívoco que o Ministério
Público acertadamente detectou, ao contrariar frontalmente o aresto
em causa nos seguintes termos:

«. . . nunca foi notificada, antes do despacho do Sr. DGCI de 16/01/98,
de qualquer «decisão» inequivocamente tomada pela Administração a
respeito dos juros de mora, e que devesse impugnar (sob pena de caso
decidido ou resolvido), que lhe não pode, assim ser, como tal (cfr. artos 66o

c) e 68o do C.P.A.)».
Trata-se, como é bem de ver, dum ataque que tem por alvo um

dos fundamentos do acórdão, e que constitui, aliás, o seu núcleo
estruturante.

O acórdão retirou efeitos, contra a recorrente, da falta de impug-
nação de um suposto acto praticado anteriormente ao despacho do
Director-Geral de que se levou recurso hierárquico para a entidade.
E o que ela vem justamente dizer é que nenhuma decisão lhe pode
ser oponível, porquanto a Administração nada decidiu quanto a si
em matéria de juros de mora. Mais alega claramente (fls. 67) que
o acórdão vai contra outros do TCA, que cita e de que fez transcrições,
os quais recusaram a ideia de que o acto de processamento de subsídios
em atraso, ao não contemplar qualquer decisão sobre os juros de
mora dessas quantias, está a decidir que as mesmas não são devidas.

Tanto basta para dar como cumprido o ónus de impugnar fun-
damentadamente a decisão recorrida.

Passando a conhecer do mérito do recurso interposto, diga-se desde
já que é precisamente por esta vertente que o acórdão se deixa
inquinar.

Não que nas consequências que retira da falta de impugnação desse
suposto acto tenha agido com acerto. Por exemplo, a construção de
que é extemporâneo o recurso contencioso quando o recurso hie-
rárquico tenha sido interposto fora de prazo é fruto duma concepção
monista hoje ultrapassada, indefensável face à revogação do parágrafo
3o do art. 52o do Reg. Do STA pelo art. 34o da LPTA (cf. o Ac.
deste Supremo Tribunal de 18.4.96, proc.o no 36.830).

Mas o fundamento base donde o acórdão parte para chegar à pro-
núncia final de rejeição é que realmente dita a inviabilidade da pre-
tensão da recorrente, seja o recurso de rejeitar por extemporaneidade,
confirmatividade do acto ou não formação do indeferimento tácito
por ausência do dever legal de decidir. Porque cada uma destas mo-
dalidades de insucesso assenta na ideia de que com o pagamento
à recorrente dos subsídios atrasados, desacompanhado da liquidação
dos juros de mora, documento em folha de vencimentos, se mate-
rializou um acto administrativo e a negar-lhe o direito a receber os
correspondentes juros de mora. E este fundamento é inconsciente,
tal como este Supremo Tribunal teve várias vezes ensejo de afirmar
- v., p. ex., os Acs. de 1.3.01, 24.5.01, 3.7.01 e 4.7.01, respectivamente
proc.os nos 46.784, 47.205, 46.781 e 46.975.
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Como textualmente se escreve no citado Ac. de 4.7.01, «o acto
que determinou o processamento dos abonos que à recorrente seriam
devidos nada decidiu quanto à exigibilidade dos juros de mora que a
tais importâncias correspondessem; e, não estando a questão desses juros
resolvida no acto, não pode dizer-se que ele lhe tivesse dado uma solução
susceptível de vir a persistir firmemente na ordem jurídica. Exactamente
ao invés, há que considerar que o mencionado acto omitiu qualquer
pronuncia acerca do direito a tais juros, motivo por que o problema
da existência e da satisfação desse direito podia ser ulteriormente colocado
pela interessada à Administração com carácter de novidade, conduzindo
a uma pronuncia que àqueles juros autonomamente se referisse. Deste
modo, [. . .] tem de se concluir que a pretensão da aqui recorrente
relativa aos juros não fora decidida pelo acto que pagara os abonos
a que eles se refeririam, razão por que inequivocamente persistia o dever
de a autoridade recorrida decidir o recurso hierárquico que lhe fora
dirigido a propósito do direito aos mesmos juros. Por isso, a recorrente
podia interpretar o silêncio da entidade «ad quem» nesse recurso como
indeferimento para efeitos da sua ulterior impugnação contenciosa (art.
109o, n.o 1, do CPA) . . .»

Não há, assim, que retirar consequências contra a interessado da
falta de impugnação do mesmo acto, visto se não formar caso resolvido
sobre essa específica pretensão.

Pelo mesmo motivo: (a) não é meramente confirmativo de acto
anterior o despacho do Director-Geral que indefere requerimento
em que esses juros são pedidos; (b) não é extemporâneo o recurso
hierárquico interposto desse despacho; (c) nem muito menos é in-
tempestivo o recurso contencioso do indeferimento tácito resultante
do silêncio do órgão a quem tiver sido dirigido.

O recurso contencioso não devia, assim, ter sido rejeitado.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso, re-

vogando o acórdão recorrido e determinando a baixa dos autos ao
TCA para ser substituído por outro que conheça do mérito do recurso
contencioso, se nenhuma outra causa a tanto obstar.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Simões de Oliveira (Relator) —
Madeira dos Santos — Isabel Jovita.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Deficiente da Forças Armadas. Militar dos quadros de com-
pleto. Opção pelo ingresso no serviço activo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A declaração de inconstitucionalidade, com força obri-
gatória geral do no 7, al. a), da Portaria no 162/76, de
24/3, eliminou o obstáculo, que essa norma constituída,
a que constituía, a que genericamente se reconhecesse
aos DFA nela previstos a possibilidade de usufruírem
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do direito de opção pelo serviço activo em regime que
dispense plena validez.

2 — No entanto, essa declaração de inconstitucionalidade não
permite ao DFA que pertenceu ao quadro do comple-
mento o exercício actual da referida opção pelo serviço
activo, desde que, partindo-se da hipótese de que aquela
norma não existira «ex ante», seja certo que só num mo-
mento pretérito ele poderia ter exercido oportunamente
tal direito de opção.

Recurso no 47.777 em que é recorrente Chefe do Estado Maior da
Força Aérea e recorrido António Ferreira de Barros, de que foi
Relatora a Exma. Sra. Consa. Dra. Isabel Jovita.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal administrativo:

1. Relatório
O CHEFE DO ESTADO MAIOR DA FORÇA AÉREA recorre

jurisdicionalmente do acórdão do Tribunal Central Administrativo
que, concedendo provimento ao recurso contencioso interposto por
ANTÓNIO FERREIRA DE BARROS, Alferes Miliciano Pára-que-
dista, Deficiente das Forças Armadas (DFA), na situação de pen-
sionista de invalidez, anulou o indeferimento tácito, atribuído ao ora
Recorrente, do requerimento em que o ora recorrido solicitava o
ingresso no serviço activo, no regime que dispensa plena validez.

Nas suas alegações formulou as seguintes conclusões:
a) A declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória

geral, pelo Acórdão no563/96, do Tribunal constitucional, da al. a)
do no7 da Portaria no 162/76, de 24 de Março, não tem efeito au-
tomático o reconhecimento do direito do ora requerente a ingressar
no serviço activo;

b) A obtenção dos efeitos pretendidos pelo acórdão constitucional
impunha a alteração do quadro normativo vigente o qual se mostrava
inapto à concretização de tal objectivo;

c) Nesse sentido, foi publicado o Dec. Lei n.o 134/91, de 31 de
Maio, o qual, porém, restringiu o seu âmbito de aplicação aos militares
dos quadros permantes;

d) Não pertencendo o requerente aos quadros permanentes, não
existem, neste momento, disposições legais susceptíveis de darem co-
bertura ao peticionado regresso ao serviço activo, no regime que dis-
pensa plena validez, uma vez que o Dec. Lei no 43/97 também não
lhe é aplicável;

e) O indeferimento tácito do pedido do requerente não viola, assim,
contrariamente ao referido pelo douta Acórdão recorrido, os artos
1o e 7o do Dec.Lei no 210/73, ex vi arto 20o do Dec.Lei no43/76,
e no6 al.a) da Portaria no 162/76, não enfermando, consequentemente,
do apontado vício de violação de lei.

O recorrido contra-alegou, concluindo:
1a Dão-se por integralmente reproduzidas as alegações vertidas

em sede de Recurso Contencioso no 3907/00.
2a O acórdão não merece qualquer reparo ou censura, no que

tange ao alegado vício de violação de lei por infracção dos artos 1o

e 7o, no1 do Decreto-Lei no 210/73, de 9 de Maio, ex vi arto 20o

do Dec.Lei 43/76 e n.o 6, alínea a), da Portaria no 162/76, de 24
de Março, porquanto
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3a limitou-se a acatar e a cumprir (na íntrega) os efeitos do acórdão
no 563/96 de 16/05/96, isto é, da decisão do Tribunal Constitucional,

4a permitindo o ingresso no serviço activo ao constatar que o direito
de opção do recorrente surgiu porque terminou o impedimento legal
de o fazer.

5a O regime do Dec.Lei no43/76 de 20 de Janeiro, designadamente
o direito de opção pelo ingresso no serviço activo (cfr. arto 7o do
citado diploma e consequentes Portarias nos 162/76 de 24 de Março
e 94/76 de 24 de Março) está e mantém-se em vigor.

6a A atestá-lo, resultam as qualificações recentes de Deficientes
das Forças Armadas (ex-militares da guerra colonial) com o con-
sequente pedido e ingresso no serviço activo (após satisfazerem as
reabilitações vocacional e profissional), a saber - seguindo-se a iden-
tificação pelo ora recorrente, dos locais de publicação de quinze exem-
plos daquelas «qualificações».

7a Ainda que a mesma lei (regime de opção pelo ingresso no serviço
activo - arto 7.o DL no 43/76, de 20/1) se considere inadequada, o
certo é que tem de ser cumprida, sob pena de violação do disposto
no arto 205o da Constituição da República Portuguesa, art. 3o do
C. Procedimento Administrativo, arto 8o do C. Civil e art. 156o do
C. Processo Civil.

8a Se, porventura, o tribunal recorrido não considerasse nem apli-
casse o regime jurídico do DL 43/76, de 20/1 - efeito pretendido
pelo ora recorrente - estaria a recusar a aplicação da lei e ver denegada
a Justiça. Por último,

9a Jamais ao recorrente se aplicaria o DL no 134/97, de 31/5, na
medida em que o que recorrente pretendia ver autorizado era o rein-
gresso no serviço activo, e não a sua promoção. Para além do mais,

10a O referido diploma teve apenas como destinatários militares
dos quadros permanentes, o que seguramente não é o caso do re-
corrido, pois pertence aos quadros de complemento.

11a Razão pela qual bem andou o TCA ao anular o acto recorrido
por vício de violação de lei (art.s 1o e 7o do DL 210/73, de 9/5, ex
vi arto 20o do DL no43/76, de 20/1, e no 6 da Portaria no162/76,
de 24/3).

12a Não sofrendo o acórdão recorrido qualquer censura, por ma-
nifestamente legal.

O Exmo Magistrado do Ministério público emitiu parecer no sentido
do provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Matéria de facto
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
a) O recorrente foi incorporado no serviço militar em 15/6/69, no

Regimento de Infantaria 5;
b) Em 2/1/73, o recorrente, então Alferes Miliciano Pára-Quedista,

no Destacamento de Caboxanque, foi ferido;
c) Por despacho de 6/7/73, o recorrente foi considerado incapaz

de todo o serviço, com um grau de desvalorização de 32,25%;
d) Por despacho do Secretário de Estado da Aeronáutica de 21/9/73,

o acidente sofrido pelo recorrente foi considerado em serviço de
campanha;

e) Por requerimento datado de 21/11/73, o requerente declarou
que não desejava beneficiar do disposto no DL no 210/73, 9/5, no
que respeitava a continuar na situação de activo;
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f) Em 1/10/75, o recorrente passou à situação de pensionista por
invalidez, com o posto de Alferes Miliciano;

g) O recorrente foi considerado DFA, nos termos das als. b) e
c) do no 1 do arto 18o do DL no43/76;

h) O recorrente pertence aos quadros de complemento do exército;
i) através de requerimento registado com a data de entrada de

6/10/98, o recorrente solicitou, ao Chefe de Estado Maior da Força
Aérea, o seu ingresso no serviço activo no regime que dispensa plena
validez, nos termos constantes do documento de fls. 5 dos autos,
cujo teor aqui se dá por reproduzido;

j) Sobre esse requerimento não foi proferida qualquer decisão.
3. FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão recorrido concedeu provimento ao recurso contencioso

interposto pelo ora agravado, anulando o indeferimento tácito im-
putado ao ora agravante, do requerimento em que, em virtude da
declaração de inconstitucionalidade da al.a) do no 7 da Portaria
no162/76, de 24/3, operada pelo acórdão do Tribunal Constitucional
no563/96, de 10/4, solicitava o ingresso no serviço activo, no regime
que dispensa plena validez. Entendeu-se no acórdão sob recurso que
o ora recorrido tinha o direito de ver deferido aquele seu reque-
rimento, por tal decorrer dos artos 1o e 7o do Dec.Lei no210/73, de
9/5 e por força da supressão por via da declaração de inconstitu-
cionalidade com força obrigatória geral do obstáculo que constava
do no 7 al. a) da referida Portaria no 162/76.

Passa-se a transcrever, no essencial, a fundamentação aduzida:
«Efectivamente, estando em vigor os artos 1o e 7o, no1, do DL no 210/73

e a al. a) do no 6 da Portaria no 162/76, os militares do complemento
com o posto ou graduação superior a primeiro-cabo e que sejam DFA
têm o direito de, em qualquer altura, optarem pelo serviço activo, sendo
irrelevante o facto de, eventualmente, já antes o haverem exercido (cfr.
Ac. deste Tribunal (TCA) de 6/4/2000 - Proc. no 104/97). É que, como
se escreveu no acórdão, «não se vê nenhuma razão substancialmente
fundada para este normativo (arto 6o, al. c), da Port. no 162/76) com
as devidas adaptações, não seja aplicável aos já considerados DFA que,
nas mesmas circunstâncias dos que, por força da al. a) do no 6 da
Port. 162/76, vieram a ser considerados DFA, não puderam optar pelo
serviço activo, por se encontrarem impedidos pela norma só declarada
inconstitucional em 1996».

E tendo sido eliminados da ordem jurídica o art.15o, no1, do DL
no 210/730 e o no7 al. a) da Port.no 162/76 - normas que impediam
o recorrente de ainda optar pelo ingresso no serviço activo, dado que
sendo ele DFA na situação de beneficiário de pensão por invalidez pudera
usufruir desse direito durante o prazo de um ano a contar do início
da vigência do DL no 210/73 - não subsiste hoje qualquer obstáculo
ao deferimento da pretensão formulada pelo recorrente.

Procede, pois, o arguido de violação de lei, por infracção dos artos 1o

e 7o no 1, ambos do DL no 210/73, ex vi do art. 20o do DL no 43/76
e no 6 al. a) da Portaria no 162/76».

Discorda a autoridade recorrente do assim decidido, sustentando
fundamentalmente que, não pertencendo o recorrido aos quadros per-
manentes, não existem, neste momento, disposições legais susceptíveis
de darem cobertura ao peticionado regresso ao serviço activo, no
regime que dispensa plena validez, uma vez que o Dec. Lei no 43/97
também não lhe é aplicável.
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Sobre questão em tudo idêntica já se debruçou o acórdão deste
Supremo Tribunal Administrativo, de 10.10.01, rec 46812, cujos fun-
damentos merecem a nossa inteira concordância.

Escreveu-se neste aresto:
«O DL n.o 44.995, de 24/4/63, introduziu a possibilidade de os

militares que fisicamente se incapacitassem em consequência de fe-
rimentos ou acidentes produzidos em serviço de campanha, de ma-
nutenção da ordem pública ou e em actividades com aquelas rela-
cionadas, permanecem no activo, caso o desejassem. No entanto, esse
diploma só se aplicava ao militares dos quadros permanentes; e, tam-
bém com a finalidade de que tais regalias se estendessem à gene-
ralidade dos militares, foi o DL no 44.995 revogado e substituído
pelo DL no 210/73, de 9/5.

Este diploma aplicava-se aos militares que se tivessem tornado in-
válidos a partir de 1/1/61, inclusive, em consequência de acidentes
ou doenças resultantes de serviço de campanha ou manutenção da
ordem pública ou da prática de acto humanitário ou de dedicação
à causa pública (art. 17o). Nos seus artigos 1o e 7o, o diploma previu
que os militares deficientes, fossem do quadro permanente, fossem
do quadro de complemento (desde que com posto ou graduação igual
ou superior a primeiro-cabo da força aérea ou marinheiro), pudessem
optar por permanecer ou ingressar nos quadros permanentes, sendo
essa opção exercitada logo após a atribuição, por parte da Junta Hos-
pitalar de Inspecção, do grau de invalidez sofrido pelo militar (cfr.
o no4 da Portaria no 619/73, de 12/9). Os militares que, por aqueles
motivos, já estivessem na situação de reforma ou fruindo pensão de
invalidez à data da entrada em vigor do DL n.o 210/73, poderiam
voltar à situação de activo desde que o requeressem no prazo de
um ano a contar da mesma data, devendo a declaração da sua opção
ser prestada junto de qualquer entidade militar (cfr. o art. 15o do
mencionado decreto-lei e o no6 da referida portaria).

Em 20/1/76, foi publicado o DL no 43/76 que, além de definir,
com grande latitude, o conceito de deficiente das Forças Armadas
(DFA), disciplinou em novos moldes, no seu artigo.7, o direito de
opção dos DFA pela continuação no serviço activo: contudo, e tal
como no preâmbulo do diploma se anunciava, o estabelecido no DL
no 210/73 sobre esse direito de adopção mantinha-se em vigor para
os DFA «cujas datas de início de acidente» estivessem relacionadas
com as campanhas do ultramar posteriores a 1961, razão por que
o DL n.o 43/76 revogou todo o DL n.o 210/73, com excepção dos
seus artigos 1o e 7o. A Portaria n.o 162/76, de 24/3, dispôs no seu
no6, al.a), que o direito de opção a reconhecer àqueles que viessem
a ser considerados DFA por causa de doenças ou acidentes sofridos
no ultramar depois de 1961 seria «o consignado nos artigos 1o e
7o do Decreto-Lei n.o 210/73», não lhes sendo aplicável o disposto
no art. 7o do DL n.o 43/76, de 20/1 - preceito em que se condiciona
a efectivação da opção pelo prosseguimento no serviço activo à com-
patibilidade entre a incapacidade e o desempenho de cargos ou funções
que dispensassem a plena validez. Deve ainda notar-se que esse direito
de opção devia exercer-se «após» a chamada «revisão do processo»
- noção que significa a «Elaboração, reabertura, revisão ou simples
consulta dos processos, conduzida de forma a pôr em evidência a
percentagem de incapacidade do requerente ou a sua inexistência
e as circunstâncias em que foi contraída a deficiência, tendo em vista
a aplicação da definição de DFA» (n.o 1o da Portaria n.o 162/76).
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Portanto, esta portaria - que, como se dizia no seu preâmbulo,
visava regulamentar «situações transitórias» - veio permitir que os
militares acidentados em campanhas do ultramar pudessem exercer
o direito de opção pelo serviço activo em regime que dispensasse
a plena validez, fazendo-o aquando da sua ulterior consideração como
DFA. No entanto, o n,o 7.o, al. a), do mesmo diploma vedava que
tal direito de opção pudesse ser exercido pelos militares dos quadros
permanente ou de complemento, acidentados nas referidas campanhas
que, havidos como deficientes à luz do DL n.o 210/73 ou de diplomas
anteriores, e considerados automaticamente DFA nos termos do art.
18o do DL n.o 3/76, de 20/1, já houvessem usufruído do similar direito
de opção então em vigor».

No caso dos autos e tal como no acórdão que estamos a citar,
o ora recorrido integrava-se no grupo de destinatários do preceituado
no n.o 7o, al. a), da Portaria n.o 162/76, pois que ele fora alferes
miliciano Pára-quedista, no destacamento de Caboxanque, onde, em
acidente ocorrido em 2/1/73, foi ferido, tendo sido considerado incapaz
de todo o serviço, com um grau de desvalorização de 32,25%, acidente
esse resultante do serviço de campanha. O ora recorrido, porque não
quis optar pelo ingresso no serviço activo, ficou na situação de pen-
sionista por invalidez, tendo vindo a ser automaticamente considerado
DFA, de acordo com o que veio a ser estabelecido no já mencionado
art.18o, no 1, al. b), do DL n.o 43/76.

Continuando a citar o referido acórdão de 10/10/01, a cujo en-
tendimento aderimos inteiramente:

«Portanto, e porque já tivera a hipótese de optar pelo ingresso
no serviço activo (cfr. o art. 15o do DL n.o 210/73), o aqui recorrido
ficou impossibilitado de exercer novamente essa opção, por tal lhe
ser vedado pelo n.o 7o, al. a) da Portaria n.o 162/76. No entanto,
o Tribunal Constitucional, a solicitação do Provedor de Justiça, veio
a declarar a inconstitucionalidade deste preceito, com força obrigatória
geral, por considerar que atentava contra o princípio da igualdade
de se não permitir aos DAF, que já em 24/3/76 estivessem nas situações
de reforma extraordinária ou de pensionistas por invalidez, o exercício
de um direito de opção que, para os futuramente considerados DFA,
seria exercido «sem qualquer limitação temporal (cfr. o acórdão do
Tribunal Constitucional de 10/4/96, publicado no DR de 16/5/96).

O aresto «sub censura» interpretou essa declaração de inconsti-
tucionalidade no sentido de, por via dela, passarem os DFA na situação
do ora recorrido a poder exercer o mencionado direito de opção,
motivo por que não haveria fundamento legal para que o acto con-
tenciosamente impugnado indeferisse a pretensão sobre que recaiu.
Ao invés, a autoridade recorrente sublinha que não há hoje um regime
legal que permita dar satisfação a requerimento indeferido pelo acto,
pelo que imporia a persistência deste na ordem jurídica.

Não há dúvida de que a aludida declaração de inconstitucionalidade
só pode significar que deixou de haver o obstáculo que a norma
inconstitucional constituía a que genericamente se reconhecesse aos
DFA a possibilidade de usufruírem do direito de opção pelo serviço
activo em regime que dispense plena validez. Sendo assim, e para
vermos se o requerimento indeferido pelo acto merecia obter sa-
tisfação, temos de averiguar se, para além do dito obstáculo, persiste
algum outro que seja causa necessária e suficiente do indeferimento
do pedido.

Segundo a autoridade recorrente, o regime do DL n.o 43/76 já
não é aplicável ao ora recorrido, pois tal regime exigia que ele cum-
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prisse uma reabilitação e não haveria um qualquer outro modo de
disciplinar a situação particular em apreço, pois o estatuído no DL
n.o 134/97, de 31/5, pretendendo embora resolver a situação criada
pela inconstitucionalidade de que vimos falando, só se aplica aos DFA
que tivessem pertencido aos quadros permanentes.

O agravado nunca defendeu que o DL n.o 134/97 se aplicaria ao
caso vertente, aparentemente devido ao facto do diploma não ocupar
dos militares dos quadros de complemento. Assim, resta apreciar a
bondade da argumentação esgrimida pelo recorrente em prol da ma-
nutenção do acto de indeferimento, a qual se baseia numa putativa
ausência de normas reguladoras da pretensão do recorrido.

A propósito deste assunto, importa relembrar e frisar que o direito
de opção pelo serviço activo, que a Portaria n.o 162/76 reconheceu,
não era invocável em qualquer altura, mas que devia ser exercido
na sequência da fixação do grau de incapacidade e da subsequente
consideração do interessado como DFA. A existência de uma certa
ocasião para se optar pelo ingresso no serviço activo já constava do
regime do DL n,o 210/73 (cfr. n.o 4.o da Portaria n.o 619/73) e persistiu
no domínio do DL n,o 43/76 (cfr. seu art. 7o). Compreende-se per-
feitamente que assim fosse, pois a determinação do estado físico e
jurídico do cidadão fornecia-lhe os dados indispensáveis para que
ele então escolhesse, com pleno conhecimento de causa, se haveria,
ou não, de ingressar no serviço activo. Aliás, não faria qualquer sentido
supor-se que o momento do exercício de um tal direito de opção
ficasse mercê da vontade do DFA, que manteria tal direito em reserva
até à ocasião em que achasse oportuno invocá-lo; uma tal possibilidade
contenderia com a racionalidade organizativa das Forças Armados,
que ficariam sujeitas a receber inesperadamente no seu seio os DFA
que em qualquer altura se lembrassem de exercer o direito de opção,
sendo ainda evidente que esse prejuízo para o interesse público não
estará justificado por um interesse particular sério e merecedor de
prevalência.

Portanto, o direito de optar pelo serviço activo em regime que
dispense plena validez reportava-se - e reporta-se, para as situações
daqueles que só agora sejam considerados DFA - à ocasião em que
a deficiência justificativa da opção seja qualificativa, não estando pre-
vista a possibilidade de o DFA reservar a sua escolha para o momento
que considere mais oportuno.

Ora, o aqui recorrido formulou o requerimento sobre que recaiu
o acto quase dezasseis anos (no caso concreto, 25 anos ) depois da
data em que, segundo disse, foi estabelecido o grau de incapacidade,
o que significa que a sua pretensão foi deduzida fora do tempo que
lhe seria próprio. E certo que, como ele afirmou, parecia improfícuo
o exercício oportuno desse direito de opção, já que o no 7, al. a),
da Portaria n,o 162/76, de 24/3, ao tempo ainda não declarado in-
constitucional, lho impedia. Mas a declaração de inconstitucionalidade
dessa norma, tendo embora o efeito de a suprimir da ordem jurídica,
não converte em oportuno e tempestivo o requerimento que se a
norma não existisse «ex ante», teria de ser formulado num passado
já remoto. A circunstância de um preceito ser declarado inconsti-
tucional não permite aos que acataram a sua pretérita observância
a possibilidade de retomarem o assunto já encerrado e de questio-
narem a solução que ele recebeu. Ademais, o aqui recorrido, se real-
mente pretendia, há já dezasseis anos, optar pelo ingresso no serviço
activo, podia ter anunciado então esse pedido com base na incons-
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titucionalidade do n.o 7o, al. a), da Portaria n.o 162/76, sendo agora
certo que teria êxito nessa pretensão.

O recorrido considera que alguma consequência útil se haverá de
extrair da sobredita declaração de inconstitucionalidade. E, ao menos
em geral, tem razão. Antes do mais, essa declaração operará em todos
os casos futuros que pudessem cair sobre a alçada do preceito su-
primido. Depois, e em relação aos casos passados, ela já induziu o
legislador a agir, intentando a correcção do que o Tribunal Cons-
titucional considerara ferir o princípio da igualdade. Assim, foi pu-
blicado o já aludido DL n.o 134/97, de 31/5, em que o legislador,
depois de no preâmbulo reconhecer « inexistirem normas que regulem
a revisão da situação hoje atingida pelos militares interessados», reviu
as pensões de reforma dos DFA dos quadros permanentes com um
grau de incapacidade igual ou superior a 30%. Deste modo, o próprio
legislador reconheceu que o regime vigente não contempla a pos-
sibilidade de exercício de um direito de opção que deveria ter sido
accionado num tempo passado; e, sintomaticamente, o legislador tam-
bém não considerou aconselhável introduzir, mesmo para os DFA
que pertenceram aos quadros permanentes e que agora estão na si-
tuação de reforma extraordinária, uma solução que passasse pela pos-
sibilidade do seu regresso efectivo ao serviço o que claramente con-
trasta com a pretensão do aqui recorrido e com o sentido decisório
adoptado no aresto «sub judicio».

Deste modo, e embora por razões particulares algo diversas das
invocadas pela autoridade recorrente, há que concordar com ela quan-
do afirma que não existe hoje um quadro legal que permita ao agravado
ingressar no serviço activo. Não porque fosse absolutamente impos-
sível que o recorrido, na sequência do deferimento da sua pretensão,
se submetesse às reabilitações vocacional e profissional mencionadas
no n.o 8o, 1, a), da Portaria n.o162/76, pois, e como o agravado su-
blinhou, ocorreu recentemente o ingresso no serviço activo de DFA
que se terão submetido a tais exigências. Mas porque a pretensão
do recorrido se mostra completamente desfasada do tempo que lhe
seria próprio, e esse desfasamento não permite, à luz da disciplina
legal do exercício do direito de opção pelo serviço activo em regime
que dispense plena validez, uma qualquer solução que passasse pelo
deferimento do pedido sobre que recaiu o acto silente».

É este o entendimento que ora se reitera.
O indeferimento tácito, contenciosamente impugnado, não padece

assim do vício de violação de lei que o acórdão recorrido lhe assacou.
4. Decisão
Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso juris-

dicional, em revogar o acórdão impugnado e em negar provimento
ao recurso contencioso.

Custas pelo aqui recorrido, fixando-se a taxa de justiça e a
procuradoria:

No TCA: 30.000$00 e 15.000$00.
Neste STA: 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Isabel Jovita (Relatora) — An-
gelina Domingues — Costa Reis.
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Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Recurso n.o 47 928; Recorrente: Ronald Jacobus Verheij; Recorri-
da: Ministra do Ambiente; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Costa
Reis.

1. Ronald Jacobus Verheij vem requerer, neste Supremo Tribunal,
a suspensão da eficácia do despacho, de 21/1/01, da Sr.a Ministra
do Ambiente, que concordou com uma proposta que lhe foi apre-
sentada, para o que, em resumo, alegou que o mesmo, apesar de
não ser definitivo, começou imediatamente a ser executado e que
essa execução lhe acarreta prejuízos irreparáveis, os quais se traduzem
numa desvalorização substancial do seu património e na perda da
sua qualidade de vida.

Com efeito, esclarece, a construção da via permitida pelo acto im-
pugnado determinará que a casa onde reside e de que é proprietário
fique devassada e perca o sossego que de hoje desfruta, situação
essa que se não for imediatamente atacada não mais pode ser reparada.

Acrescenta que a suspensão da execução daquele acto adminis-
trativo nenhuma lesão causará ao interesse público e que, por outro
lado, a interposição do recurso é legal.

Respondendo a Autoridade Recorrida disse que o despacho re-
corrido se inseria no procedimento administrativo destinado à ava-
liação do impacto ambiental prévio à construção da estrada em questão
e que, por isso, era meramente interno e, como tal, irrecorrível e,
além disso, que a apresentação deste pedido de suspensão era in-
tempestivo pois ocorrera muito para além do prazo de 2 meses previsto
na lei.

Acrescentou ainda, que a suspensão desse despacho prejudicaria
gravemente o interesse público e que não tinham sido alegados factos
que demonstrassem, claramente, que o mesmo causaria ao Requerente
prejuízos de difícil reparação.

Tendo em conta o conteúdo da resposta da Autoridade Recorrida
foi ordenado o cumprimento do disposto no art. 54.o da LPTA, con-
cedendo-se, assim, ao Requerente a possibilidade de contestar a ale-
gada intempestividade da apresentação do pedido de suspensão. Aque-
le, porém, nada disse sobre essa questão, limitando-se a afirmar que
o acto impugnado era imediatamente recorrível por ser lesivo dos
seus interesses, uma vez que a sua execução estava a causar-lhe pre-
juízos e, além disso, que se verificavam os restantes requisitos previstos
ao art. 76.o do citado diploma, o que justificava a satisfação da re-
querida providência.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido do indeferimento da pretendida suspensão de eficácia, por “ser
manifesta a existência de obstáculo ao conhecimento do pedido.”

Mostrando-se colhidos os vistos legais, cumpre decidir
2. Julgam-se provados os seguintes factos:
1. - A Sr.a Chefe de Divisão da Direcção Geral do Ambiente enviou

à Sr.a Ministra do Ambiente um ofício donde constava o seguinte:
“Assunto: Via Longitudinal do Algarve (VLA) - Lanço Lagoa-Lagos

(n.o 555)
1. Junto se remete, em triplicado, o Parecer da Comissão de Avaliação

(CA) e o Relatório da Consulta do Público do processo de AIA relativo
ao projecto mencionado em epígrafe, em fase de estudo prévio.
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Este projecto justifica-se pelo facto de poder constituir uma alternativa
à EN 125 que se encontra congestionada e com elevado índice de
sinistralidade.

2. O lanço Lagoa-Lagos, com o comprimento de 30 km, desenvolve-se
em grande parte no Barrocal algarvio, zona de grande sensibilidade eco-
lógica, nomeadamente a nível de recursos hídricos e biota e ainda com
uma grande dispersão de ocupação humana, em especial por empreen-
dimentos urbano-turísticos.

3. Face a estas características, a implantação de uma infra-estrutura
semelhante à do projecto em análise induzirá sempre impactes sig-
nificativos.

4. Contudo, a CA como traçado menos desfavorável a Solução Base
conjugada com a alternativa N1 e alternativa S2.

5. Quanto à ligação a Lagos, a CA considera que deverão ser equa-
cionadas e avaliadas outras alternativas de traçado. Considera ainda
importante que sejam avaliados os impactes das varias ligações da VLA
à rede existente.

6. No que respeita à consulta do público verificou-se uma grande
participação, salientando-se o facto de se ter registado uma forte con-
testação para alguns dos locais em que não foram apresentadas al-
ternativas de traçado.

As principais questões levantadas no âmbito da Consulta do público
foram integradas no Parecer da CA.

À consideração superior.”
2. - Sobre este ofício foi proferido o seguinte parecer:
“Considerando o parecer da CA e o relatório da Consulta do Público,

julgo estarem reunidas as condições para a emissão de parecer favorável
à Solução Base da VLA, conjugada com as alternativas N1 e S2, de
acordo com o pormenorizado no capítulo 8.o do parecer anexo.

Propõe-se ainda superiormente que à ligação a Lagos seja emitido
parecer desfavorável, bem como sejam cumpridos, em fase de projecto
de execução, as recomendações que constam do capítulo 9.o do parecer
da CA.”

3. - Sobre esta proposta foi proferido o despacho recorrido que
é do seguinte teor: “Visto. Concordo nos termos propostos. 99.01.21”.

4. - A petição inicial desta suspensão de eficácia deu entrada neste
Tribunal em 9/7/01.

3. Fixados os factos, importa aplicar-lhes o direito, tarefa que co-
meçaremos com a apreciação da tempestividade da apresentação deste
pedido de suspensão.

3.1. A Autoridade Recorrida alega que a apresentação deste pedido
de suspensão foi extemporânea, atento o longo tempo decorrido entre
a data em que foi praticado o acto que se pretende impugnar e a
data em que a petição daquele pedido deu entrada e, por isso, defende
que o mesmo devia ser imediatamente rejeitado.

Ter-se-ia, assim, violado o disposto no art. 28.o da LPTA.
Sem razão, todavia.
Na verdade, nos termos do art. 77.o da LPTA, o pedido de suspensão

de eficácia deverá ser apresentado previamente à apresentação do
recurso ou juntamente com a petição deste.

Deste modo, e inexistindo notícia de que a petição de recurso tenha
sido já apresentada nem que o Requerente tenha sido notificado da
prática do acto cuja eficácia quer ver suspensa, nem havendo notícia
segura de que o início dá sua execução tenha ocorrido e, muito menos,
que aquele tenha tido há mais de 2 meses conhecimento desse início

(1) Vd. a este propósito o Acórdão deste Tribunal de 21/3/96, rec. n.o 39.422.
(2) Vd., entre muitos outros, os Acórdãos de 22/9/94, Rec. n.o 35.678, in Ap. DR de

22/9/97 e de 17/10/95, Rec. n.o 38.461, in Ap. DR de 30/4/98.
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(art. 28.o da LPTA), está por demonstrar que a apresentação do
pedido aqui formulado seja extemporânea, sendo certo que essa prova
competia à Autoridade Recorrida. (1)

Improcede, pois, esta questão prévia.
3.2. Como é sabido, a Administração goza da chamada prerrogativa

da execução imediata dos seus actos, prerrogativa que encontra fun-
damento teórico na relevância social das funções que desempenha,
na presunção de legalidade do seu comportamento e na celeridade
que deve presidir à actividade administrativa.

Daí que a lei, ainda que prevendo a possibilidade de a execução
de tais actos ser suspensa, tenha rodeado a verificação dessa pos-
sibilidade de especiais dificuldades o que bem se compreende na
medida em que, se assim não fosse, a eficácia e a celeridade tão
necessárias à actividade administrativa poderiam ficar seriamente
comprometidas.

Nesta conformidade e por essa ordem de razões, a suspensão da
eficácia de um acto administrativo só poderá ter lugar, como a ju-
risprudência deste Tribunal tem repetidamente afirmado, quando se
verificarem cumulativamente os requisitos constantes do n.o 1 do
art. 76.o da LPTA, do que resulta que a inverificação de um deles
inviabiliza o deferimento do pedido de suspensão. (2)

Deste modo, a providência aqui requerida só poderá ser satisfeita
se for demonstrado que a imediata execução do acto causa, prova-
velmente, ao requerente prejuízo de difícil reparação (al. a) daquele
art. 76.o), que a suspensão dessa execução não determina grave lesão
do interesse público (sua al. b) e que do processo não resultem fortes
indícios da ilegalidade da interposição do recurso (sua al. c).

Se assim é impõe-se que analisemos se, in casu, se verificam os
apontados requisitos, tarefa essa que iniciaremos pela eventual ocor-
rência do constante da al. c), visto a lei não exigir que essa apreciação
se faça pela ordem enumerada no mencionado preceito.

3.3. Já sabemos que, por força do referido requisito, a suspensão
da eficácia do acto administrativo não pode ser decretada quando
do processo resultem fortes indícios de ilegalidade da interposição
do recurso, o que quer dizer que aquela suspensão será de indeferir
sempre que se mostre evidente ou, pelo menos, sempre que haja
fortes indícios que o recurso contencioso de que a suspensão é de-
pendência está votado ao insucesso por carência de algum pressuposto
processual.

Ou seja, sempre que se mostre como muito provável que o recurso
que o Requerente tem de interpor contra o acto cuja eficácia quer
ver suspensa carece de viabilidade processual deverá ser indeferido
o pedido de suspensão da sua eficácia. O que bem se compreende
visto que não se justificará a concretização de uma providência se
o direito substantivo que a mesma visa acautelar não puder ser con-
cretizado por carência da algum pressuposto processual.

No caso sub judicio, conforme resulta do probatório, o acto que
o Requerente considera ofensivo dos seus direitos é um despacho
da Sr.a Ministra do Ambiente, proferido no âmbito do procedimento
administrativo destinado a fundamentar a decisão relativa à escolha
do melhor traçado para a via longitudinal do Algarve, despacho esse



(3) Neste sentido já decidiram os Acórdãos de 4/5/00 e de 13/12/00, recs. 46.058 e 46.499 A,
respectivamente, que, de resto, aqui se seguiram de perto.
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em que àquela se manifesta favorável a que fosse dado parecer positivo
à solução base que tinha sido encontrada, por ser aquela que menores
danos ambientais causaria.

Trata-se, assim, de um despacho preparatório da decisão que há-de
escolher o traçado definitivo da referida via, e, portanto, de um des-
pacho que não decidiu verdadeiramente sobre a aprovação final da-
quele traçado, contra o qual o Requerente se insurge.

Deste modo, o acto lesivo dos interesses do Requerente há-de ser
(se o for) a decisão que proceda à escolha definitiva daquele traçado,
pois que só esta poderá afectar a sua situação patrimonial, através
da diminuição do valor da sua habitação, e a sua qualidade de vida,
através do incremento dos ruídos e da devassa daquela, pelo que
só aquela poderá ser objecto de sindicância judicial.

Evidencia-se, assim, que o Requerente tomou como base da sua
denúncia um acto sem potencialidades lesivas dos seus direitos e,
portanto, um acto irrecorrível.

E não se diga, como aquele, que o acto ora em questão não é
meramente interno e que a prova disso é que a sua execução foi
já iniciada e que desta resultam evidentes prejuízos para o Requerente,
porquanto mesmo que fosse verdadeira essa afirmação e de que, por-
tanto, fosse certo o início das obras (o que a Autoridade Recorrida
contesta), esse início fora provocado por outra decisão que não a
aqui questionada.

Nesta conformidade, o recurso contencioso de que este pedido
de suspensão de eficácia depende é, muito provavelmente, ilegal à
luz do estatuído nos arts. 25.o, n.o 1 da LPTA, 268.o, n.o 4, da CRP
e 57.o, § 4.o do RSTA.

Consequentemente estão demonstrados fortes indícios de ilega-
lidade na interposição do recurso, o que significa que está por preen-
cher o requisito constante da al. c) do art. 76.o da LPTA e, assim
sendo, fica prejudicada a apreciação dos demais requisitos exigidos
neste preceito. (3)

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal
em indeferir o presente pedido de suspensão de eficácia.

Custas pelo Requerente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Costa Reis (relator) — António
Samagaio — Madeira dos Santos.

Acórdão de 14 de Novembro de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Actos conexos. Ilegitimidade activa.
Fortes indícios da ilegalidade da interposição do recurso.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A relação de conexão, aludida no art. 38o, n.o 1, da
LPTA, é intrínseca, advindo normalmente de uma iden-
tidade de natureza discernível em actos numericamente
distintos, mas provindos de um mesmo autor.

II — Essa identidade exprime-se processualmente pela uni-
formidade da causa de pedir e do pedido enunciados
no recurso dirigido contra os vários actos e transparece
do facto de o recorrente ser afectado pelos actos de
uma mesma maneira.

III — Nas suspensões de eficácia, a denúncia de que o re-
querente carece de legitimidade activa traduz normal-
mente a dedução de um problema de fundo - o de
haver, ou não, fortes indícios de ilegalidade da inter-
posição do recurso, por ilegitimidade do recorrente.

IV — A Federação Nacional dos Caçadores e Proprietários
não tem legitimidade para impugnar contenciosamente
os actos que criaram determinadas zonas de caça, in-
vocando que tais actos lesam os direitos dominiais de
outros, incidentes sobre os terrenos abrangidos por essas
zonas.

V — O facto de aquela Federação estar estatutariamente in-
cumbida de representar os seus associados apenas sig-
nifica que ela deve representá-los em conjunto, ou em
ordem à defesa dos interesses que lhes sejam conjuntos,
não traduzindo a possibilidade de a Federação se subs-
tituir a cada um deles na defesa dos seus direitos ou
interesses individuais.

Recurso n.o 47.994-A; Recorrente: Federação Nacional de Caçadores
e Proprietários; Recorrido: Ministro da Agricultura, Desenvolvi-
mento Rural e das Pescas; Relator: Ex.mo Cons. o Dr. Madeira
dos Santos.

Acordam na l.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Federação Nacional de Caçadores e Proprietários veio requerer
a suspensão da eficácia das Portarias ns.o 634, 635, 636, 637, 638,
639, 640 e 641, todas de 2001, subscritas pelo Secretário de Estado
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que criaram diversas zonas
de caça municipais, atribuindo a respectiva gestão a entidades diversas,
contra quem a presente providência veio a ser igualmente dirigida.

A requerente disse que a criação dessas zonas de caça, sem uma
prévia concordância dos donos dos terrenos nelas integrados e sem
a precedência de um processo expropriativo que sobre tais terrenos
incidisse, ofende o direito real de gozo dos proprietários e usufru-
tuários afectados, causando-lhes prejuízos graves e de difícil quan-
tificação. A requerente sublinhou que, estatutariamente, representa
os seus associados a nível nacional e internacional e aduziu que «os
proprietários», desagradados com a emergência das portarias, se quei-
xaram em assembleia da mesma Federação.

Afirmou também que a lesão do interesse público e dos interesses
das entidades para quem foi transferida a gestão das zonas de caça,
lesão essa resultante de se vir a decretar a suspensão da eficácia
das portarias, será sempre muito menor do que o prejuízo que os
proprietários dos terrenos sofrerão com a execução imediata delas.
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Por último, a requerente referiu que o recurso contencioso a que
se refere o presente meio acessório é legal e tempestivo, detendo
as partes legitimidade e podendo já constatar-se que as portarias em
causa violaram a Constituição e a lei.

A providência fora inicialmente dirigida contra o Ministro da Agri-
cultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que respondeu, pro-
nunciando-se sobre a questão de fundo e invocando ainda a sua ile-
gitimidade e a da requerente.

A fls. 24, o relator, considerando que houvera um erro desculpável
na identificação do autor dos actos, convidou a requerente a apresentar
um novo requerimento inicial corrigido na parte relacionada com
o lado passivo da lide, o que ela fez.

A esse requerimento só o Secretário de Estado do Desenvolvimento
Rural respondeu, defendendo a rejeição do incidente, por ele, ao
reportar-se a oito portarias autónomas, abranger vários pedidos de
suspensão que não seriam cumuláveis, à luz do estabelecido no art. 38o.
da LPTA, e sustentando ainda que, de todo o modo, a pretensão
deve soçobrar por não se mostrar efectivamente alegada a existência
de um qualquer prejuízo de difícil reparação.

O Ex.o Magistrado do Mo Po emitiu douto parecer em que, depois
de opinar pela improcedência da questão prévia suscitada na resposta,
considerou que não se verifica realmente o requisito previsto no
art. 76o, n.o 1, al. a), da LPTA, pelo que concluiu pela necessidade
de se indeferir a providência.

À decisão interessam os seguintes factos:
1 - O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das

Pescas subscreveu o despacho n.o 22.476/2000, publicado na II Série
do DR de 7/11/2000, em que, para além do mais, delegou no Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural competências relativas às di-
recções regionais de agricultura.

2 - O Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural subscreveu
as Portarias n.os 634/2001, 635/2001, 636/2001, 637/2001, 638/2001,
639/2001, 640/2001 e 641/2001, todas publicadas na I Série-B do DR
de 26/6/01, pelas quais foram criadas e definidas as zonas de caça
municipais que constam de fls. 8 a 13 dos autos e identificadas as
entidades encarregadas da sua gestão.

3 - O perímetro dessas zonas de caça abrangeu. terrenos sem prévio
acordo dos respectivos proprietários e sem precedência de processo
expropriativo.

4 - A Federação Nacional dos Caçadores e Proprietários é uma
associação constituída por núcleos e clubes de caçadores e proprie-
tários rurais, que prossegue as finalidades previstas no art. 3o dos
seus estatutos – cuja cópia consta de fls. 36 e ss. dos autos – em
que se inclui a finalidade de «representar os seus associados, quer
a nível nacional, quer internacional».

Passemos ao direito.
O presente meio cautelar tem por objecto oito portarias que criaram

outras tantas zonas de caça municipais. Tais portarias traduzem a
prolação de actos administrativos cuja autoria é de imputar ao Se-
cretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que as
assinou convencido de que o fazia ao abrigo dos poderes delegados
que recebera do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, através do despacho n.o 22.476/2000, aludido na matéria
de facto dada como assente.

Como atrás dissemos, a autoridade requerida, afirmando a auto-
nomia recíproca daquelas portarias, suscitou a «questão prévia» da
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ilegal cumulação dos pedidos de suspensão que se lhes dirigem. E
é por este assunto que importa começar.

O art. 38o, n.o 1, da LPTA dispõe que o recorrente pode cumular
a impugnação de actos que estejam entre si numa relação de de-
pendência ou de conexão. Daqui decorre, «a contrário», que um re-
curso contencioso não pode tomar por objecto actos que não se ar-
ticulem nalguma daquelas relações - assim como o pedido de suspensão
de eficácia, que a tal recurso se refira e cuja fisionomia deve seguir,
não pode, reportar-se a essa mesma pluralidade de actos.

Existe uma relação de dependência entre coisas quando, na rea-
lidade ou no pensamento, uma delas não possa, respectivamente, exis-
tir ou ser considerada senão a partir da existência ou da consideração
da outra. Sendo assim, torna-se imediatamente claro que não há,
entre os actos suspendendos, uma relação desse tipo, posto que eles
se apresentam como mutuamente independentes.

Resta ver se os actos podem ser havidos como conexos entre si.
Para compreendermos o que seja a relação de conexão aludida no
art. 38o, n.o 1, «in fine», da LPTA, importa atentarmos no estatuído
no art. 39o do mesmo diploma. Este preceito prevê os casos em que
é realizável a apensação de recursos, prevendo, no seu n.o 1, que
ela se faça nas situações contempladas no artigo anterior, e possi-
bilitando, no seu n.o 2, que a apensação ocorra quando a decisão
dos recursos «dependa essencialmente da apreciação dos mesmos fac-
tos e da aplicação das mesmas regras de direito ou cláusulas contratuais
ou quando haja um único processo instrutor». Portanto, o art. 39o,
ainda que por contraste, diz-nos eloquentemente que a relação de
conexão, abrangida no seu n.o 1, não é assimilável à simples identidade
dos factos e do direito a considerar na decisão ou à mera unidade
do processo instrutor – dado que estes pressupostos se encontram
autonomizados no seu n.o 2.

Essa identidade, reportada aos fundamentos da decisão judicial
a tomar, e essa unidade, referida ao processo instrutor, apresentam-se
como exteriores aos actos administrativos que estejam em questão.
E isto aponta para que a relação de conexão entre os actos, aludida
no art. 38o, n.o 1, deva ser intrínseca, ou seja, deva fundamentalmente
surpreender-se no próprio conteúdo deles (cfr., neste sentido, o acór-
dão deste STA de 21/5/92, rec. n.o 29.771).

Por definição, cada acto administrativo constitui uma pronúncia
sobre um caso individual e concreto, de modo que a singularidade
de cada acto diferencia-o imediatamente de um outro qualquer. Con-
sequentemente, a conexão prevista na lei advirá normalmente de uma
identidade de natureza entre os actos numericamente distintos, mas
emanados do mesmo autor; e, porque as regras processuais são sempre
meios em vista de um fim prático, tal conexão há-de ainda expressar-se
na identidade do ataque que, no recurso, seja movido aos actos, de
acordo com a ideia de que a uniformidade da causa de pedir e do
pedido enunciados em relação a vários actos segue naturalmente a
semelhança de conteúdos que eles apresentem (cfr. o acórdão do
STA de 2/11./90, rec. n.o 20.382). Deve ainda acrescentar-se que a
circunstância de o recorrente se tomar como destinatário, em igual
medida, de todos os actos alegadamente conexos pode constituir uma
razão excrescente em favor da suposta conexão, pois as várias condutas
que afectam igualmente um interesse individualizado costumam estar
relacionadas entre si.

No caso vertente, estamos perante oito actos de uma mesma espécie,
praticados pelo mesmo autor ao abrigo da mesma competência dis-
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positiva e do mesmo regime legal, actos esses que versaram sobre
situações de facto análogas e cujos conteúdos são de uma flagrante
similitude. Para além de os actos deverem ser imediatamente apro-
ximados uns dos outros por essas razões objectivas, podem também
sê-lo por razões subjectivas, posto que a ora requerente se considera
afectada por todos eles de uma idêntica maneira, pretendendo pa-
ralisá-los e suprimi-los por motivos que a todos se aplicam por igual.
Nesta conformidade, tem de se reconhecer que, entre as portarias
a que se refere a providência presente, existe a relação -de conexão
que, nos termos do art. 38o, n.o 1, da LPTA, permite a sua impugnação
cumulativa num único recurso contencioso (cfr., a propósito de si-
tuação análoga, o acórdão do STA de 11/11/99, rec. n.o 44.019).

Ora, se o recurso contencioso pode ter essa fisionomia estrutural,
também a presente suspensão, que do recurso depende, a pode e
deve ter - sem o que não haveria uma linha de continuidade entre
as pretensões formuladas em ambos os processos. Donde a conclusão
de que improcede a questão prévia em apreço.

Consideremos agora a excepção de ilegitimidade activa, que fora
invocada na resposta apresentada pelo Ministro da Agricultura. É
certo que essa resposta foi substituída pela subscrita pelo Secretário
de Estado requerido; mas, porque tal questão é de conhecimento
oficioso (cfr. o art. 495o do CPC), continua a ser útil colocá-la e
resolvê-la – como melhor veremos «infra».

A ilegitimidade activa teria de advir do facto de a requerente não
ter um qualquer interesse directo, pessoal, e legítimo na suspensão
que persegue, por a execução dos actos só se repercutir na esfera
jurídica dos proprietários dos terrenos abrangidos pelas zonas de caça,
não provando a requerente o nexo que manteria com esses efectivos
interessados. Portanto, a execução dos actos seria insusceptível de
afectar a esfera jurídica da requerente que estaria assim desprovida
de legitimidade.

Sucede que, no meio processual acessório destinado à suspensão
da eficácia dos actos administrativos, a ilegitimidade activa não apre-
senta normalmente qualquer autonomia em face do que generica-
mente se prevê no art. 76o, n.o 1, da LPTA. Este preceito estabelece
os requisitos de que cumulativamente depende o deferimento dos
pedidos de suspensão, constando da respectiva alínea c) que o êxito
da providência supõe que «do processo não resultem fortes indícios
da ilegalidade da interposição do recurso». Ora, é evidente que a
denúncia de que o requerente da suspensão carece de legitimidade
activa constitui, por via de regra, uma indicação antecipada da ile-
gitimidade semelhante que se verificará no correspondente recurso
contencioso; desde que a ilegitimidade no incidente deva corresponder
à ilegitimidade no recurso, a invocação da excepção traduz forço-
samente a denúncia de que o recurso está provavelmente condenado
à luz do estatuído no art. 57o, § 4o, do RSTA.

Ora, se assim for, o pedido de suspensão deverá ser então indeferido
por lhe faltar o requisito constante do art. 76o, n.o 1, al. c), da LPTA
- norma que determina que se indefira o pedido de suspensão de
eficácia quando estiver evidenciado que o recurso contencioso, de
que a suspensão é dependência, está votado ao malogro por carência
de algum pressuposto processual. Este requisito baseia-se na óbvia
consideração geral de que não vale a pena perseverar num meio - no
caso, um meio cautelar - se for antecipadamente certo que o fim
a que ele se ordena é inatingível; e baseia-se na consideração especial
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de que não se justifica precaver, através do incidente de suspensão,
a utilidade prática de um recurso que muito provavelmente irá ser
rejeitado.

Dadas as anteriores considerações, e porque, na análise dos re-
quisitos da suspensão – que constam do art. 76o, n.o 1, da LPTA,
e são cumulativamente exigíveis - é indiferente começar por qualquer
um deles, iniciaremos a apreciação «de meritis» pelo requisito acima
mencionado, tentando ver se há, ou não, fortes indícios de que a
ora requerente carecerá de legitimidade activa no recurso contencioso.

A legitimidade activa nos recursos contenciosos supõe a alegação
de factos demonstrativos da titularidade, na esfera-jurídica do re-
corrente, de um interesse qualificado no provimento do recurso; por
isso é que o art. 46o, n.o 1o, do RSTA, dispõe que os recursos con-
tenciosos podem ser interpostos por quem tiver um interesse directo,
pessoal e legítimo na supressão do acto impugnado. O recorrente
terá um interesse directo no provimento do recurso se a anulação
lhe causar, de modo imediato, uma vantagem; terá um interesse pes-
soal se for o destinatário do benefício que à anulação seja inerente;
e terá um interesse legítimo se a sua apropriação desse benefício
merecer protecção por parte do ordenamento jurídico. Sintetizando,
dir-se-á que o interesse tem a ver com uma vantagem; e que ele
será directo, pessoal e legítimo consoante, respectivamente, o modo
de produção da vantagem, o destinatário dela e o seu valor jurídico
(cfr. o acórdão deste STA de 2/6/99, rec. n.o 39.682).

Em abono do seu interesse na erradicação dos actos, a aqui re-
querente apenas afirmou a sua qualidade estatutária de representante
dos seus associados e o facto de os proprietários lesados pelas por-
tarias, implicitamente indicados como associados da requerente e in-
teressados em que esta os defendesse, se lhe terem queixado da criação
das zonas de caça. Para além disso, a requerente deixou claro que
as mesmas portarias enfermarão de ilegalidade na medida em que
lesam de um certo modo os direitos dominiais incidentes sobre os
terrenos abrangidos pelas zonas de caça. Note-se que foi na questão
da defesa de direitos reais, e não em problemas de uma qualquer
outra ordem, que a requerente fundou a presente providência e, in-
directamente, a razão de ser do recurso contencioso correspondente.

Sendo as coisas assim, é manifesto que os efeitos benéficos por-
ventura advindos da erradicação das portarias se haverão de mate-
rializar na esfera jurídica dos proprietários que à requerente diz serem
afectados pela criação das zonas de caça. A fazer fé no tipo de prejuízos
alegado pela requerente, cada um desses proprietários é que se apre-
senta como detentor de um interesse qualificado do género que acima
apontámos, interesse que passará por conseguir que as portarias sejam
suprimidas da ordem jurídica. E, se esse interesse radica em cada
«dominus», temos uma primeira sugestão de que a aqui requerente
está desprovida dele, já que os interesses subjectivados são normal-
mente exclusivos dos respectivos titulares.

Portanto, a legitimidade activa da ora requerente para interpor
o recurso contencioso de que os presentes autos dependem só poderia
advir das funções representativas de que a requerente se arrogou.
É exacto que o art. 3o, al. d), dos Estatutos da requerente lhe impõe
a finalidade de «representar os seus associados, quer a nível nacional,
quer internacional». Mas, independentemente de ser, ou não, seguro
o facto, alegado no requerimento inicial, de haver associados da re-
querente que sejam titulares de terrenos englobados nas zonas de
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caça criadas pelos actos, pode já adiantar-se ser absolutamente certo
que a mencionada finalidade representativa não tem o alcance que
a requerente divisa.

Quando os estatutos da requerente dispõem que lhe incumbe re-
presentar os seus associados, querem manifestamente dizer que ela
deve representá-los em conjunto, ou em ordem à defesa dos interesses
que lhes sejam conjuntos - e isto sempre na estrita medida em que
tal defesa se harmonize com os genéricos fins estatutários da asso-
ciação. Portanto, aquele preceito incluído nos estatutos de modo algum
permite que a requerente se arrogue representante dos associados
com vista a proteger os interesses que a cada um individualmente
caibam. Nestes casos, cada associado defende-se se quiser, fazendo-o
por si ou através do representante que porventura escolha e for-
malmente indique; e a pretensão da requerente de, nestas situações,
continuar a deter poderes de representação, mostra que ela labora
numa confusão gritante entre as ordens do individual e do colectivo.

Em face do exposto, podemos concluir que está fortemente in-
diciada a falta de legitimidade da ora requerente para interpor o
recurso contencioso de que os presentes autos dependem, dado que,
atenta a perspectiva por que o problema vem colocado, tal legitimidade
só poderia caber a cada «dominus» directa e pessoalmente lesado
com a criação das zonas de caça municipais. Assim, tal recurso ca-
recerá, com toda a probabilidade, do pressuposto processual corres-
pondente, pelo que o pedido de suspensão não satisfaz o requisito
inserto no art. 76o, n.o 1, al. c), da LPTA, devendo ser, por isso,
indeferido - com a concomitante desnecessidade de se apreciarem
os demais requisitos da pretensão.

Nestes termos, acordam em indeferir o presente pedido de sus-
pensão de eficácia.

Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 14 de Novembro de 2001. — Madeira dos Santos (relator) —
Isabel Jovita — Angelina Domingues.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Execução de julgado. Extinção da instância pelo cumprimento.

Doutrina que dimana da decisão:

Se a execução do julgado anulatório passava pelo processa-
mento de determinados juros de mora, o efectivo pagamento
deles, ainda que diminuídos da retenção para efeitos de
IRS, consubstancia o cumprimento do julgado e acarreta
a extinção da instância executiva.

Recurso no 29.880-A. Recorrente: Carlos Montez Melancia; Recor-
rido: Subscretário de Estado da Presidência do Conselho de Mi-
nistros; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Carlos Montez Melancia, identificado nos autos, obteve, por acór-
dão proferido no processo principal, a anulação do despacho do Sub-
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secretário de Estado da Presidência do Concelho de Ministros, de
26/6/91, que indeferira o recurso hierárquico que deduzira do despacho
do Secretário Geral da Presidência do Concelho de Ministros, de
13/3/91, que, por sua vez, denegara a pretensão do recorrente de
lhe ser considerado o tempo de serviço como Governador de Macau
para o efeito de lhe ser atribuída uma subvenção mensal vitalícia.

Através do requerimento inicial deste apenso, aquele interessado
veio dizer que, em execução do referido julgado anulatório, a Ad-
ministração lhe pagara as subvenções mensais vitalícias em dívida,
mas que não lhe satisfizera a quantia correspondente aos juros de
mora, à taxa legal, devidos pelo atraso acontecido naquele pagamento.
Na sequência desse seu requerimento, foi proferido o acórdão de
fls. 178 a 187, de 5/6/01, em que STA, após julgar parcialmente exe-
cutado o aresto anulatório, declarou inexistir uma qualquer causa
legítima de inexecução do acórdão exequendo, ficando claro que o
requerente tinha direito a haver os mencionados juros moratórios.

Transitado em julgado o aresto de 5/6/01, foi observado o disposto
no art.9o, n.o 1, do DL n.o 256-A/77, de 17/6; e, nessa fase processual,
foi dado conhecimento no processo de que a CGA processara ao
requerente a importância de 58.648.250$00, correspondente aos juros
devidos no quantitativo de 68.975.414$00, deduzido da retenção para
efeitos de IRS. Ademais, o requerente admitiu que os abonos pro-
cessados correspondiam aos montantes devidos, ainda que acrescen-
tasse que o tribunal deveria notificar a CGA para prestar o que reteve,
caso entendesse que a mencionada retenção não era justificada.

O Ex.o Magistrado do MoPo teve vista do processo.
Cumpre decidir.
Tal como acima salientámos, a questão colocada nesta fase dos

presentes autos de execução de julgado cingia-se à prática dos actos
e operações que conduzissem ao efectivo pagamento dos juros de
mora ainda em dívida. Ora, tais juros foram entretanto pagos ao
requerente, num quantitativo que ele não contesta; e a retenção, para
efeitos de IRS, que incidiu sobre esse pagamento justificava-se à luz
da disposição do Código do IRS, citada pelo próprio requerente.

Assim, torna-se claro que foi completamente atingindo o fim a
que estes autos de execução de julgado se inclinavam, pelo que há
que declarar extinta, pelo cumprimento, a respectiva instância.

Nestes termos, acordam em declarar extinta a instância nos pre-
sentes autos de execução de julgado.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Madeira dos Santos (relator) —
António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Nulidade de acórdão. Excesso de pronúncia. Falta de fun-
damentos.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O Juiz deve resolver na sentença (ou no acórdão) todas
as questões que as partes tenham suscitado.

II — A nulidade por excesso de pronúncia não se confunde
com um eventual erro de apreciação ou julgamento.

III — A nulidade por falta de fundamentos só ocorre quando
haja falta absoluta de motivação de facto e de direito.

Recurso n.o 38.537 em que é recorrente Justino de Oliveira Rodrigues
e recorrido Secretário de Estado da Administração Local e Or-
denamento do Território, de que foi Relator o Ex.mo Cons.o Dr.
Abel Atanásio.

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

Justino de Oliveira Rodrigues e outros, nas alegações de recurso
jurisdicional que interpuseram para o Pleno do acórdão de fls. 291
e sgs., arguiram a sua nulidade com os seguintes fundamentos:

A fls. 14 do acórdão recorrido lê-se: “. . . o facto de a CM de
Ovar ter cedido parte da parcela expropriada aos recorrentes à Coo-
perativa (. . .) não se afasta do plano em causa, (. . .) permitindo
(. . .) o realojamento de famílias de fracos recursos nas habitações
assim adquiridas, garantindo, ainda assim, a utilidade pública da
expropriação”.

Ora, nenhum dado consta da matéria de facto dada como assente
que demonstre tal facto, pelo que não pode o Tribunal a quo tecer
tais considerações acerca da “manutenção” da utilidade pública da
expropriação.

Termos em que é nula a decisão recorrida: por ter conhecido de
questão de que não podia tomar conhecimento; por falta de espe-
cificação do fundamento de facto que permitiria as considerações
de direito expendidas sobre a “manutenção” da utilidade pública (co-
mo previsto, respectivamente, no arto 668o no 1 al. d) e no 1 al. b)
do CPC, ex vi do arto 102o LPTA).

Os recorridos Câmara Municipal de Ovar e Cooperativa de Ha-
bitação e Construção S. Cristóvão de Ovar, nas suas contra-alegações,
pugnaram no sentido da improcedência das invocadas nulidades.

Sob promoção do Exmo Magistrado do Ministério Público, o Pleno
ordenou a baixa dos autos à Secção para conhecer das apontadas
nulidades.

Independentemente de vistos, cumpre decidir.
A nulidade da 2a parte da al. d) do no 1 do arto 668o do CPC

- excesso de pronúncia - está em correlação com o 2o período do
no 2 do arto 660o do mesmo diploma. Proíbe-se aqui ao juiz que
se ocupe de questões que as partes não tenham suscitado, salvo se
a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso - cfr. A. dos
Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. V, pág. 143.

“São questões tudo o que diga respeito à concludência ou incon-
cludência da causa de pedir e das excepções e à controvérsia que
as partes suscitem. Quer-se que o contraditório propiciado às partes
sobre os aspectos jurídicos da causa encontre expressão e resposta
na decisão” - cfr. ac. do STA, de 5/2/98, rec. 42 291.

Ora, um dos vícios imputados pelos recorrentes ao impugnado in-
deferimento tácito do pedido de reversão foi a violação do arto 5o

do CE por ter ocorrido “inversão do fim expropriativo”, afirmando
designadamente a este respeito que, inicialmente “os bens não foram
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aplicados ao fim que determinou a expropriação porque nada foi
feito na parcela expropriada”, e, posteriormente, “foi dado aos bens
outro destino”.

As considerações tecidas no acórdão recorrido acerca da realização
do fim expropriativo, ainda que através da mencionada Cooperativa,
inserem-se, pois, no conhecimento de uma das questões ou vícios
do indeferimento tácito contenciosamente impugnado.

Não ocorre, assim, o invocado excesso de pronúncia.
Alegam ainda os recorrentes que o aresto recorrido seria nulo por

falta de especificação do fundamento de facto que permitiria as con-
siderações de direito expendidas sobre a “manutenção” da garantia
da utilidade pública, como previsto no arto 668o no 1 al. b) do CPC.

Ora, como é jurisprudência pacífica, tanto desde STA como do
STJ, a nulidade por falta de fundamentação só é operante quando
haja total omissão dos fundamentos de facto e de direito da decisão.

E como facilmente se constata não é esse o caso do aresto recorrido
em que os factos se mostram descritos em 13 alíneas.

O que poderá eventualmente suceder é que os factos provados
sejam inidóneos para sustentar a conclusão decisória. Mas isso é ma-
téria que poderá integrar eventual erro de julgamento, que cumpre
ao Pleno apreciar, no âmbito do recurso interposto.

Não ocorre, assim, nenhuma das nulidades assacadas pelos recor-
rentes ao acórdão impugnado.

Pelo exposto, acordam em manter a decisão impugnada, deter-
minando-se o reenvio dos autos ao Pleno desta Secção.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Abel Atanásio (relator) — An-
tónio Samagaio — Simões de Oliveira.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Concurso interno geral de acesso. Falta de menção de de-
legação de poderes. Código do Procedimento Administra-
tivo. Aplicação supletiva. Recurso hierárquico. Prazo. Ex-
temporaneidade. Princípios da igualdade e da justiça.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — As normas procedimentais relativas aos concursos para
recrutamento e selecção de pessoal para os quadros da
Administração Pública, prevista no Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, não foram revogadas
pelo Código do Procedimento Administrativo, que é ape-
nas de aplicação supletiva aos procedimentos especiais.

2 — O prazo do recurso hierárquico necessário do acto que
exclui um candidato de um concurso com mais de 50
candidatos, regulado pelo Decreto-Lei n.o 498/88, de 30
de Dezembro, na redacção original, é de 10 dias, a contar
da publicação da lista de candidatos excluídos [art. 24.o,
n.o 2, alínea a), e n.o 3, daquele diploma].
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3 — Esse prazo não ofende os princípios da igualdade e justiça.
4 — A menção da delegação de poderes em actos de Secre-

tários de Estado constitui formalidade que se degrada
em não essencial, quando o destinatário utiliza o meio
de impugnação adequado, e, conhecendo a existência de
delegação, não revela pretender imputar ilegalidade ao
acto de delegação.

Recurso no 39.969. Recorrente: Manuel José Farinha Valente. Re-
corrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator: Ex.mo
Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — MANUEL JOSÉ FARINHA VALENTE interpôs recurso con-
tencioso de anulação do despacho do Senhor SECRETÁRIO DE
ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, de 15-1-96, que indeferiu um
recurso hierárquico que interpôs da decisão que o excluiu de um
concurso interno geral de acesso para a categoria de Técnico Eco-
nomista de 1.a Classe da carreira de Técnico Economista do quadro
da Direcção-Geral de Contribuição e Impostos, aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, II Série n.o 65, de 18 de Março de
1994.

A autoridade recorrida respondeu, afirmando a legalidade do acto
impugnado.

O recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
«a) O despacho recorrido padece do vício de incompetência.
Com efeito, nos termos do artigo 5o do D.L. no 296-A/95, de 17

de Novembro, os secretários de Estado não dispõem de competências
próprias, não tendo a autoridade recorrida feito qualquer menção
ou prova da existência de uma delegação de poderes que a habilitasse
para a prática do acto recorrido.

b) O acto recorrido deve ser anulado, porquanto ao recusar por
extemporaneidade o recurso hierárquico interposto pelo Recorrente
incorreu no vício de violação de lei. Apresentado o recurso dentro
do prazo prescrito no no 3 do artigo 24 do D.L. 428/88, atento o
artigo 72o do CPA, deveria o mesmo ter sido apreciado.

c) O CPA como código que é veio regular e disciplinar o ramo
de direito administrativo. Daí que os seus autores o considerem ”um
acto legislativo completo, esgotante que procura regular exaustiva-
mente a matéria que constitui o seu objecto” e que quando assim
não pretende ”ressalva o disposto em lei especial”.

d) Nessa óptica o artigo 72o como princípio genérico sob a forma
de contagem dos prazos, impôs-se de imediato em todo o proce-
dimento administrativo, mesmo o regulado por lei especial como é
a disciplina dos concursos de recrutamento e selecção de pessoal na
Administração Pública. O mesmo não se verifica na norma do ar-
tigo 71o que fixa um prazo geral para a prática dos actos processuais
se não for outra a determinação de lei especial. Aqui o legislador
teve a necessidade de salvaguardar a diversidade possível de prazos.

Diferente, porém, é a sua forma de contagem que se quer unívoca:
adjectiva ou substantiva.

e) O legislador do CPA quis que, uniformemente, os prazos pas-
sassem a ter uma natureza adjectiva de forma compaginada com os
restantes processos.
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Reforça essa interpretação o facto do artigo 72o não se dirigir a
este ou àquele procedimento, mas constitui um critério de aplicação
geral em toda a disciplina do procedimento administrativo.

f) Deu-se em nosso entender uma revogação tácita do artigo 44o

do D.L. 498/88, de resto que o legislador achou por bem vir ex-
pressamente confirmar com o D.L. 215/95.

g) Diferente entendimento redundaria em situação de manifesta
injustiça, permitindo tratar de forma desigual situações de flagrante
igualdade no acesso à justiça administrativa.

h) No caso sub judice, o prazo hierárquico teve início em 28/10/95
e, seguindo o critério prescrito no D.L. 498/88, expirou em 6/11/95.
Enquanto que, tendo por guia o artigo 72o do CPA o mesmo prazo
para o Recorrente exercer o seu direito prolongar-se-ia até 13/11/95.
Ora não resulta do espírito do legislador, e da letra da lei também
não, a possibilidade de que, após a vigência do CPA, se verifiquem
desigualdades tão gritantes no tratamento de situações que têm a
ver com o exercício de direito de consagração constitucional como
é o acesso à justiça administrativa, a que o CPA veio dar uma exe-
quibilidade plena.

j) A este propósito será bom dar a palavra ao autor: ”há, no entanto,
um tipo de situações em que, mesmo em matéria de tramitação pro-
cessual, se tem de aplicar sempre o CPA com prejuízo das normas
vigentes: isso acontecerá sempre que o CPA tenha vindo regulamentar
e dinamizar preceitos constitucionais sobre procedimento adminis-
trativo” In Código de Procedimento Administrativo anotado, Alme-
dina, 1992, pág. 28.

Ora, a norma do artigo 72o traduz-se, objectivamente, num alar-
gamento das garantias dos administrados no acesso à justiça admi-
nistrativa, o que deve ser entendido como a regulamentação no n.o 5
do artigo 268.o da CRP, o que impõe, por si só, a aplicação imediata
e indiscriminada daquela directriz a todo o procedimento admi-
nistrativo.»

A autoridade recorrida apresentou alegações com as seguintes
conclusões:

«a) O acto recorrido não sofre de qualquer vício de incompetência,
porquanto foi proferido ao abrigo do ponto 8. do Despacho
no 26/95-XII, publicado na II Série do Diário da República, no 279,
de 04/12/95;

b) O prazo previsto no no 3 do artigo 24o do Dec. Lei no 498/88,
na redacção que vigorou até a entrada em vigor do Dec. Lei no 215/95,
contava-se de forma seguida e contínua sem qualquer suspensão ou
interrupção aos sábados, domingos e feriados;

c) A rejeição do recurso por extemporaneidade não violou qualquer
norma legal e muito menos qualquer princípio constitucional.»

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:

«Vem interposto recurso do despacho do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, de 15-11-96, que indeferiu o recurso hierárquico
que o aqui recorrente interpôs do acto que o excluiu do concurso
interno para a categoria de Técnico Economista do quadro da Di-
recção Geral de Contribuições e Impostos, aberto por aviso publicado
no DR II Série de 18-03-94.

O fundamento do indeferimento do recurso foi de ter sido apre-
sentado para além do prazo de 10 dias, consignado no art. 24.o, n.o 3,
do DL n.o 498/88, de 30-12 - cfr. fls. 16.
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O recorrente imputa ao acto recorrido os vícios de:
— incompetência do autor do acto, uma vez que os Secretários

de Estado não dispõem de competência própria e não existe qualquer
menção ou prova da existência de delegação de poderes;

— violação de lei por ofensa ao art. 72.o, do CPA, uma vez que
esta disposição, no entender do recorrente, veio revogar o art. 24.o
do DL 498/88, no que se refere à contagem do prazo do recurso
de hierárquico.

Não tem razão.
De facto, inexiste o alegado vício de incompetência do autor do

acto, porquanto o acto recorrido foi praticado a coberto da delegação
de competências no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em
que, por Despacho n.o 26/95, publicado no DR II série, de 4-12-95,
a qual, no seu ponto 8 e 8.1, inclui a competência para despachar
os assunto relativos à Direcção Geral das Contribuições e Impostos.

Quanto à não aplicação das regras fixadas no art. 72.o, do CPA,
à contagem do prazo de interposição do recurso hierárquico previsto
no art. 24.o, do DL n.o 498/88, constitui jurisprudência uniforme deste
STA que o art. 44.o, daquele Dec-Lei, não foi revogado por aquela
disposição do CPA, correndo, pois, de modo contínuo — cfr. acórdãos
de 14-06-94, in Ap DR de 31-12-96, 4794; de 15-11-94, Proc. n.o 36.637;
de 21-01-97, Proc. n.o 37.682; e de 25-01-97, proc. n.o 40.052.

Não ocorrendo, pois, qualquer dos vícios apontados pelo recorrente
ao acto recorrido, somos de parecer que deve ser negado provimento
ao recurso.»

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:
«a) O recorrente foi opositor no concurso interno geral de acesso

para a categoria de Técnico Economista de 1a Classe da carreira
de Técnico de Economista do quadro da Direcção-Geral de Con-
tribuições e Impostos, aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, II Série n.o 65, de 18 de Março de 1994;

O recorrente foi excluído do referido concurso (aviso publicado
no Diário da República, II Série, n.o. 249 de 27 de Outubro de 1995);

c) O recorrente interpôs recurso hierárquico para o Senhor Ministro
das Finanças em 07/11/995;

d) Sobre o recurso hierárquico interposto pelo recorrente e outros
referentes ao mesmo concurso, foi elaborada a informação/parecer
cuja cópia consta de fls. 16 a 22, cujo teor se dá como reproduzido
em que, relativamente ao recorrente, se propõe o indeferimento do
recurso, por ter sido apresentado fora do prazo estabelecido no n.o 3
do art. 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88 de 30 de Dezembro.

e) Sobre esta informação/parecer, na sua 1.a página, o Senhor Se-
cretário de Estado dos Assuntos Fiscais proferiu o seguinte despacho,
em 15-1-96: Indefiro os recursos a que se refere a informação infra,
pelos motivos na mesma indicados. 15-1-96. O Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais. (Assinatura). (A.Carlos Santos)

f) Este despacho foi notificado ao recorrente através de carta re-
cebida em 19-1-96;

g) Em 18-3-96 o recorrente interpôs o presente recurso;
h) Pelo Despacho n.o 26/95-XII, publicado no Diário da República,

2.a Série, de 4-12-95, o Ministro das Finanças delegou no Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais competência para despachar os as-
suntos relativos à Direcção-Geral das Contribuições e Impostos (pon-
tos 8. e 8.1);

(1) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

— de 15-10-87, proferido no recurso n.o 17166, publicado em Apêndice ao Diário da
República, de 20-4-94, página 4395;

— de 7-7-92, proferido no recurso n.o 29887, publicado em Apêndice ao Diário da Repú-
blica, de 17-4-96, página 4651;

— de 30-9-93, do Pleno, proferido no recurso n.o 26311, publicado em Apêndice ao
Diário da República, de 14-11-95, página 580.

— de 22-6-95, proferido no recurso n.o 34940, publicado em Apêndice ao Diário da
República, de 20-1-98, página 5623;

— de 18-1-96, proferido no recurso n.o 33 802, publicado em Apêndice ao Diário da
República, de 31-8-98, página 296;

— de 11-6-97, proferido no recurso n.o 40 110, publicado no Apêndice ao Diário da
República, de 23-3-2001, página 4532;

— de 23-10-1997, proferido no recurso n.o 38 607, publicado no Apêndice ao Diário
da República, de 25-9-2001, página 7200;

— de 17-3-1998, proferido no recurso n.o 43 061;
— de 29-1-1998, proferido no recurso n.o 41 956;
— de 21-3-2001, proferido no recurso n.o 28 037.

7783

i) O número de candidatos ao referido concurso foi superior a
50.»

3 — A primeira questão colocada pelo recorrente é a da compe-
tência do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para pra-
ticar o acto impugnado.

No caso, o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tinha
competência para praticar o acto impugnado, pois ela foi-lhe delegada
por despacho do Senhor Ministro da Finanças, pelo que é de concluir
que aquele tinha competência para praticar o acto impugnado.

No entanto, o recorrente refere que no acto não é feita menção
nem prova da existência de uma delegação de poderes, pelo que ele
enferma de vício de incompetência.

Relativamente à prova da delegação, ela é feita pelo próprio texto
do Diário da República, em que se publica o despacho de delegação,
não havendo qualquer exigência legal de que no acto se faça prova
dessa delegação.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
a falta de menção da delegação de poderes nos actos administrativos
consubstancia uma formalidade que se degrada em não essencial,
devendo considerar-se sanada, quando não é afectada a impugnação
adequada, administrativa ou contenciosa, pelo interessado. (1) Para
se poder concluir não ser afectada a impugnação administrativa ou
contenciosa, será necessário, desde logo, que o interessado tenha uti-
lizado o meio de impugnação adequado, que, no caso, era o recurso
contencioso, em face da definitividade vertical do acto.

Porém, não bastará o mero facto de o interessado utilizar o meio
de impugnação adequado, pois o conhecimento da existência de de-
legação ou subdelegação de poderes permite ao interessado uma maior
amplitude das suas possibilidades de impugnação, designadamente
imputando ao acto vícios que possam afectar a validade dos anteriores
actos de delegação e subdelegação, com a consequente incompetência
do autor do acto.

No entanto, é de concluir não terem sido afectadas as possibilidades
de impugnação do interessado quando ele, depois de conhecer a exis-
tência de delegação e tendo oportunidade de imputar novos vícios
ao acto impugnado, não imputou qualquer novo vício derivado do
acto através do qual a delegação se efectuou.

É isso que sucede no caso em apreço, pois o recorrente teve co-
nhecimento, pela resposta da autoridade recorrida, da existência dessa



(2) A definitividade vertical do acto decorria, desde logo, do facto de ser proferido por
um Secretário de Estado, atenta a inexistência de uma relação de hierarquia entre ele e
o respectivo Ministro, à face da Lei Orgânica do Governo em que aquele se inseria (De-
creto-Lei n.o 296-A/95, de 17 de Novembro).

(3) art. 4.o deste último diploma, que alterou o Decreto-Lei n.o 498/88, determinando
que as alterações não se aplicam a concursos cujos avisos de abertura tenham sido publicados
antes da sua entrada em vigor, com excepção do que concerne à inexistência de audiência
de interessados em concursos com número de candidatos superiores a 20.
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delegação e local em que está publicada e não veio ao processo im-
pugnar qualquer novo vício do acto, como poderia, nas alegações.

Por isso, tendo o recorrente optado pelo recurso contencioso e
sendo o acto impugnado verticalmente definitivo (2) e não tendo o
recorrente imputado qualquer vício derivado do acto de delegação,
após ter conhecimento da sua existência, a falta de menção da de-
legação deve considerar-se sanada por não ter afectado as possibi-
lidades de impugnação do recorrente.

4 — O recorrente imputa ao acto impugnado vício de violação de
lei, por ter considerado extemporâneo o recurso hierárquico, à face
de normas do Decreto-Lei n.o 498/88, entendendo o recorrente que
deveriam aplicar-se as do C.P.A.

O concurso referido nos autos é regulado pelo Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro (art. 1.o deste diploma), na redacção
inicial, pois o aviso de abertura foi publicado antes da entrada em
vigor do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto. (3)

Este Decreto-Lei n.o 498/88, além do mais, contém normas especiais
sobre a comunicação aos interessados da exclusão no concurso e res-
pectivo prazo de recurso hierárquico (art. 24.o, n.o 3, com remissão
para o seu n.o 2) e sobre a contagem dos prazos que nele se indicam
(art. 44.o).

Em face da existência destas regras especiais e da não inclusão
no Código do Procedimento Administrativo de uma norma revogatória
da legislação especial incompatível com as suas disposições, só poderia
considerar-se revogada a legislação especial se fosse detectável uma
intenção inequívoca do legislador nesse sentido (art. 7.o, n.o 3, do
Código Civil).

Essa intenção não é detectável e até é contrariada explicitamente
pelo n.o 6 do art. 2.o do Código do Procedimento Administrativo
(na redacção original, vigente ao tempo em que ocorreram os factos)
em que se estabelecia que «as disposições deste Código são ainda
supletivamente aplicáveis a procedimentos especiais, desde que não
envolvam diminuição das garantias dos particulares».

Particularmente, no caso daquele art. 44.o, que estabelece um re-
gime especial, distinto do previsto no art. 72.o do C.P.A., para a con-
tagem de prazos, o Decreto-Lei n.o 215/95 determinou a sua revogação
mas apenas para os concursos cujos avisos de abertura fossem pu-
blicados após a sua entrada em vigor, o que revela inequivocamente
que se pretendeu manter o regime de contagem nele previsto para
os concursos cujo aviso já tivesse sido publicado, como é o caso do
dos autos.

Por outro lado, quando foi fixado aquele prazo de 10 dias, em
1988, o prazo geral de interposição de recurso hierárquico era o de
30 dias, previsto na alínea a) do art. 34.o da L.P.T.A., pelo que a
fixação daquele prazo em um terço do prazo geral foi motivada for-
çosamente por especiais razões de urgência que, na perspectiva le-
gislativa, existiam nos procedimentos de recrutamento e selecção de
pessoal para a função pública.

(4) Nestes sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
— de 10-5-1994, proferido no recurso n.o 33 514, publicado no Apêndice ao Diário da

República, de 31-12-96, página 3660;
— de 14-6-94, proferido no recurso n.o 32 437, publicado em Apêndice ao Diário da

República, de 31-12-96, página 4794;
— de 17-11-1994, proferido no recurso n.o 35 237, publicado no Apêndice ao Diário

da República, de 18-4-97, página 8173;
— de 17-1-1995, proferido no recurso n.o 32 785, publicado no Apêndice ao Diário da

República, de 18-7-97, página 382;
— de 4-10-1995, proferido no recurso n.o 36 228, publicado no Apêndice ao Diário da

República, de 30-4-98, página 7437;
— de 9-11-1995, proferido no recurso n.o 33 515, publicado no Apêndice ao Diário da

República, de 30-4-98, página 8605;
— de 23-4-1996, proferido no recurso n.o 35 494, publicado no Apêndice ao Diário da

República, de 23-10-98, página 2919;
— de 27-6-2001, proferido no recurso n.o 33 200.
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Isto é, fixou-se um prazo especial, porque havia razões especiais
que o exigiam.

Esta urgência que se sentia em 1988, não desapareceu, obviamente,
três anos depois, em 1991, quando foi aprovado o C.P.A.

Por isso, seria inaceitável em termos de coerência valorativa que
se viesse a aplicar aos recursos hierárquicos em concursos os regimes
de recurso hierárquico e prazos previstos no C.P.A., o que se traduziria,
praticamente, numa quadruplicação do prazo (o prazo passaria a ser
o de 30 dias, previsto no art. 168.o do C.P.A., contado com suspensão
aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 72.o).

Aliás, concomitantemente com a revogação do art. 44-o do De-
creto-Lei n.o 498/88, que previa aquela especial forma de contagem
dos prazos, o Decreto-Lei n.o 215/95 procedeu a uma redução nominal
do prazo de recurso hierárquico para oito dias úteis (no art. 24.o,
n.o 3, na nova redacção), o que se traduz em grande parte dos casos
em manter o anterior prazo de 10 dias contados continuamente. Esta
alteração de prazo de recurso hierárquico, demonstra com evidência
a preocupação legislativa em não alargar, mesmo em medida reduzida,
o anterior prazo.

Assim, a única interpretação que assegura tal coerência e, por isso,
é imposta pela unidade do sistema jurídico, elemento primordial da
interpretação jurídica (art. 9.o do Código Civil) é a de que ao não
desaparecimento das razões especiais que legislativamente se pon-
deraram para fixar aquele prazo especial de 10 dias não correspondeu
uma eliminação desse prazo.

Por isso, tem de entender-se que as normas dos procedimentos
especiais não foram revogadas pelo C.P.A., como tem vindo a en-
tender, uniformemente, este Supremo Tribunal Administrativo. (4)

Com esta aplicação do regime especial de contagem de prazos não
se cria um regime de injustiça ou desigualdade no acesso à justiça
administrativa.

Na verdade, por um lado, este regime é aplicável a todos os in-
teressados nos concursos, pelo que não há desigualdade entre eles.

Por outro lado, as razões especiais que recomendam a urgência
dos concursos referidos e a fixação de prazos de impugnação de de-
cisões administrativas não pode deixar de traduzir a ponderação dos
interesses conflituantes dos particulares e da Administração.

Trata-se, assim, de uma fixação diferenciada de prazos que tem
justificação juridicamente aceitável e, por isso, não pode considerar-se
injusta.

Para além disso, o referido de 10 dias não pode ser considerado
incompatível com uma eficaz defesa dos direitos dos interessados como



(5) Sobre a constitucionalidade da exigência de apresentação de alegações com o reque-
rimento de interposição de recurso e num prazo de 10 dias (no caso, a propósito do art. 113o

da L.P.T.A.) pode ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional n.o 222/2000, de 5-4-2000,
proferido no processo n.o 613/99, publicado no Diário da República, II Série, de 13-10-2000,
página 16 598, em que se entendeu que ele é compatível com os princípios constitucionais
da igualdade, da proporcionalidade e do acesso aos tribunais, previstos nos arts. 13o, 18o

e 20.o da C.R.P.
Em sentido idêntico, a propósito do prazo de 10 dias previsto no art. 356.o do Código

de Processo Tributário para o recurso jurisdicional e apresentação de alegações em recurso
jurisdicional e apresentação de alegações em recurso judicial de actos administrativos pra-
ticados em processo de execução fiscal, pode ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional
n.o 588/2000, proferido no processo n.o 265/97, publicado no Diário da República, II Série,
de 1-2-2001, página 2212.

Ainda em sentido semelhante, aceitando o prazo de oito dias para interposição de recurso
jurisdicional, com alegações, no processo laboral, pode ver-se o acórdão do Tribunal Cons-
titucional no 266/93, de 30-3-93, proferido no processo n.o 63/92, publicado no Boletim do
Ministério da Justiça, n.o 425, página 253, e Diário da República, 2a Série, de 10-8-93,
página 8493.
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tem vindo a ser reconhecido pelo Tribunal Constitucional a propósito
de prazos idênticos de impugnação contenciosa de actos adminis-
trativos e judiciais. (5)

Por isso, não há qualquer exigência constitucional, quer a nível
dos princípios da igualdade e da justiça quer do direito de impugnação
de actos administrativos, que imponha a adopção do regime de con-
tagem de prazos previsto no C.P.A.

5 — Assim, tratando-se de um concurso com mais de 50 candidatos,
o prazo de interposição de recurso hierárquico era de 10 dias, a contar
da data da publicação da lista de candidatos excluídos (art. 24.o, n.o 3,
na redacção inicial), contando-se o prazo continuamente [art. 44.o,
alínea a), do Decreto-Lei n.o 498/88].

A publicação ocorreu em 27-10-95, pelo que o prazo de interposição
de recurso hierárquico terminou em 6-11-95.

Assim, tendo o recurso hierárquico sido interposto em 7-11-95,
ele é extemporâneo, como decidiu a autoridade recorrida.

Por isso, o acto recorrido não enferma do vício de violação de
lei que o recorrente lhe imputa.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em
confirmar a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 40.000$00 e pro-
curadoria de 20.000$00.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (Relator) —
Azevedo Moreira — Angelina Domingues.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Acção de responsabilidade civil extracontratual. Acto de gestão
pública. Actos funcionais e actos pessoais. Incompetência
dos tribunais administrativos. Causa de pedir.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Causa de pedir, em acção por responsabilidade civil ex-
tracontratual, são os factos concretos que servem de fun-
damento ao pedido de indemnização.

2 — Actos de gestão pública são os praticados pelos órgãos
ou agentes da Administração no exercício de um poder
público, isto é, no exercício de uma função pública, sob
o domínio de normas de direito público, ainda que não
envolvam ou representem o exercício de meios de coerção.

3 — Só os actos funcionais, aqueles que são praticados durante
o exercício das funções do seu autor e por causa esse
exercício, podem considerar-se actos de gestão pública.

4 — São actos pessoais, e não funcionais, aqueles que não
forem praticados por funcionário ou agente no exercício
de funções ou por causa desse exercício, inclusivamente
aqueles que sejam praticados durante o exercício de fun-
ções e servindo-se delas para prosseguir fins pessoais.

5 — Não se insere na actividade pública das embaixadas a
apresentação de queixas a autoridades policiais por crimes
de que alegadamente sejam vítimas os seus funcionários
ou agentes fora do exercício das suas funções e sem nexo
de causalidade com esse exercício.

Recurso n.o 40.153. Recorrente: Félix António Naharro Pires; Re-
corridos: Estado Português e Eugénio de Almeida Lisboa; Relator:
Exmo Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — FÉLIX ANTÓNIO NAHARRO PIRES, ANA MARIA BEHL
FERREIRA, JOÃO MANUEL BEHL FERREIRA e ROSA MARIA
BEHL FERREIRA propuseram no Tribunal Administrativo do Cír-
culo de Lisboa acção com processo ordinário contra EUGÉNIO AL-
MEIDA LISBOA, HEITOR PRESTES MAIA E SILVA e o ES-
TADO PORTUGUÊS pedindo a condenação solidária destes no pa-
gamento de uma indemnização no montante de 5.000.000$00.

O T.A.C. de Lisboa decidiu absolver da instância o réu EUGÉNIO
ALMEIDA LISBOA, absolver da instância os réus HEITOR PRES-
TES MAIA E SILVA e o ESTADO PORTUGUÊS na parte em
que o pedido se funda na conduta do réu Lisboa, e absolver do pedido
estes mesmos réus Heitor e Estado na parte restante.

Inconformados, os Autores interpuseram o presente recurso ju-
risdicional para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando
alegações com as seguintes conclusões:

A) A acção intentada pelos ora recorrentes não tem três causas de
pedir, mas uma só, que é a denúncia feita pelo R. Lisboa contra o
A. Naharro Pires;

B) Essa denúncia, à polícia londrina, foi feita usando e abusando
da qualidade de diplomata do denunciante, foi feita na embaixada de
Portugal, em Londres, onde o denunciante exercia as funções de adido
cultural, tendo aquele denunciante participado o facto da denúncia à
Chanceler da Embaixada e à unidade policial de protecção diplomática;

C) Necessário se torna provar se o R. Lisboa exerceu, ou não, um
poder público, ao praticar o acto da denúncia;
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D) A decisão recorrida ignorou a necessidade dessa prova, para con-
cluir que aquele acto não foi praticado no exercício das competências
do R. Lisboa e concluir, também, por esse motivo, o Tribunal Admi-
nistrativo é incompetente em razão de matéria o que não podia fazer;

E) Ao decidir, como decidiu, ofendeu o disposto no art. 510.o., no 1,
a) e no2, do Código de Processo Civil;

F) A decisão recorrida também não podia ter absolvido os RR.Maia
e Silva, e Estado, do pedido, com fundamento na não interposição de
recurso, pelos AA, do despacho de 14.02.93 do Secretário de Estado
Adjunto do M.N.E. que negou provimento ao recurso hierárquico dos
ora AA e recorrentes;

G) E não o podia fazer porque o dever de indemnizar em causa
na presente acção, nada tem a ver com o resultado que teria, ou não,
o processo disciplinar que o R.Maia e Silva recusou instaurar contra
o R.Lisboa;

H) Esse dever de indemnizar tem que ver com a causa de pedir,
única, da presente acção - a denúncia feita à polícia londrina, como
acto público - e como o aparente encobrimento e protecção dado ao
R.Maia e Silva, ao recusar proceder disciplinarmente contra aquele por
causa, precisamente, da prática daquele acto de denúncia à polícia
londrina;

I) A invocação do disposto no art. 7o. Do decreto-Lei no 48051,
para fundamentar a absolvição do pedido, destes RR., é, pois, abusiva
e implica ofensa do disposto na referida disposição legal;

J) A absolvição do pedido, dos referidos RR., ofendeu o disposto
no Art. 510.o, n.o1,a) do Código de Processo Civil, porque o processo
carece de elementos que permitam, nesta fase, proferir uma decisão
conscienciosa.

O réu Estado apresentou contra-alegações, concluindo da seguinte
forma:

1) O recorrente na petição e novamente nas alegações não demonstra
a natureza pública dos factos enformadores dos conflitos relativos ao
espólio do Dr. Fernando Ferreira e da queixa apresentada pelo co-réu,
em Londres, contra o autor NAHARRO PIRES;

2) Não descrevem, também e no que tange àqueles conflitos, qualquer
relação jurídica de direito administrativo estabelecida entre Autores e
o Estado, através do agente diplomático e co-réu Lisboa, de que tenham
derivado os alegados prejuízos;

3) E como tais conflitos não emergem de relação jurídica de direito
público os actos que as materializam não são actos de gestão pública
e, consequentemente, o conhecimento da acção de indemnização por
prejuízos deles recorrentes não é da competência do Tribunal Admi-
nistrativo ex vi dos arts.214 no 3 da C.R.P. e art. 3o 4o no 1 al. f)
e art.51 no1 al. h) todos do E.T.A.F.;

4) Os recorrentes, para evitar os alegados prejuízos, não impugnaram
contenciosamente o acto administrativo que determinou o arquivamento
do processo disciplinar contra o réu-Lisboa, em consequência do que,

5) Se verifica a excepção peremptória inominada prevista no art. 7o

do D.L.48051 de 21-11-67 determinante da absolvição dos réus do
pedido,

6) A sentença recorrida não violou as disposições legais invocadas
pelas recorrentes nomeadamente o art. 510 no 1 al. a) e n.o2 do C.P.
Civil em consequência de que deve ser mantida.

O réu Eugénio Lisboa contra-alegou, afirmando, em conclusão,
a incompetência do Tribunal Administrativo de Círculo, em razão

(1) ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual
de Processo Civil, 1.a edição, página
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da matéria, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n.o 48051 e arts.
1.oe 9.o, n.o1, do E.T.A.F..

2 — No despacho recorrido entendeu-se que na petição os autores
invocam três causas de pedir:

a) a pretensa apropriação, pelo Réu Eng.o Lisboa, do espólio li-
terário e científico do Dr. Fernando Ferreira, falecido sogro do pri-
meiro autor e pai dos restantes autores;

b) a denúncia caluniosa que o réu Engo Lisboa fez contra o primeiro
Autor;

c) a recusa de instauração de processo disciplinar ao referido Eng.o
Lisboa, resultante de despacho do Director Geral de Pessoal (réu
Maia e Silva), confirmado por despacho do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Os Autores, no presente recurso, sustentam que invocaram apenas
uma causa de pedir que é aquela denúncia pretensamente caluniosa.

«Causa de pedir é facto concreto que serve de fundamento ao efeito
jurídico pretendido». (1)

No caso em apreço, ao formularem o pedido de indemnização para
além do que concerne àquela denúncia, que os Autores reconhecem
ser causa de pedir, refere-se o seguinte:

— a ausência de qualquer referência a esta denúncia caluniosa por
parte das entidades competentes para a instauração do processo dis-
ciplinar, e a não instauração do mesmo com os fundamentos a que
atrás se fez referência, indiciam uma situação de grave encobrimento
e protecção do R. Lisboa e a existência de fortes pressões, por parte
deste, sobre aquelas entidades para que agissem, como agiram, pro-
tegendo-o e encobrindo-o (artigo 36.o);

— devendo portanto o Segundo R. na qualidade de Director Geral
de Pessoal ser responsabilizado nos termos do art. 271.o, no 1, da
Constituição da Republica Portuguesa (artigo 37.o);

— também os restantes Autores têm sofrido — ao longo dos pe-
sados danos morais — a dor de se verem privados dos preciosos tra-
balhos literários e científicos, fruto de uma vida de intenso labor
intelectual do seu querido pai, e de serem repetidamente enganados
pelo R. Lisboa, como atrás se descreve — a que acresceu ultimamente
a mágoa de verem o marido e cunhado, a quem muito estimam,
ser submetido ao duro transe, também descrito da denúncia caluniosa
à Polícia Judiciária (artigo 39o).

Como se vê, os Autores baseiam o pedido de indemnização que
formulam não só na referida denúncia, mas também

— em o 2o Réu ter agido como agiu em relação ao Réu Lisboa,
«protegendo-o e encobrindo», sendo esta a razão pela qual deve «o
segundo R. na qualidade de Director geral de Pessoal ser respon-
sabilizado» (artigos 36.o e 37,o); e

— na dor de se verem privados dos preciosos trabalhos literários
e científicos, fruto de uma vida de intenso labor intelectual do seu
querido pai, e de serem repetidamente enganados pelo réu Lisboa.

Há, assim, três factos concretos que são invocados como funda-
mento do pedido de indemnização o que consubstancia invocação
de três causa de pedir, como se refere na decisão recorrida.

3 — Na decisão recorrida entendeu-se que o T.A.C. é material-
mente incompetente na parte em que a acção tem por fundamento
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o conflito relativo à entrega do espólio literário e científico do Dr. Fer-
nando Ferreira.

Esta decisão, no que concerne àquele conflito, fundamentou-se em
ter-se entendido que a entrega do espólio referido foi efectuada antes
de Réu Lisboa estar integrado nos serviços do Ministério do Negócio
do Negócios Estrangeiros e a eventual conduta ilícita que possa ser
imputado ao réu Lisboa relacionada com esta matéria não se ligar
ao exercício da função pública, pelo que se não estaria perante actos
de gestão pública.

Nesse recurso jurisdicional, os autores não atacam os fundamentos
desta parte da decisão, pelo que, por força do disposto no no4 do
art. 684o do C.P.C., tem de considerar-se assente que o T.A.C. é
materialmente incompetente na parte da acção que tem por funda-
mento aquele conflito relativo à entrega do espólio literário e científico
do Dr. Fernando Ferreira.

4 — Entendeu-se também na decisão recorrida que o T.A.C. é ma-
terialmente incompetente para o conhecimento da pretensão dos au-
tores no que concerne à denúncia referida, por ela não ter sida efec-
tuada no exercício de um poder público ou em defesa da coisa pública,
tendo o réu Lisboa actuado «perante as autoridades inglesas em defesa
da sua privadíssima pessoa, por factos estranhos à relação de serviço
ao Estado português e no exercício de um direito de qualquer cidadão».

Por outro lado, entendeu-se na decisão recorrida que, mesmo que
pelo facto de o réu Lisboa exercer o cargo de conselheiro cultural
da embaixada de Portugal em Londres, a queixa apresentada pelo
Réu Lisboa tenha gozado de um grau de prioridade e atenção especiais
por parte das autoridades policiais inglesas, ao abrigo da protecção
conferida pelo art.29o da Convenção de Viena sobre relações diplo-
máticas, isso não transforma a queixa num acto de gestão pública
porque, embora apresentada por ocasião do exercício de funções da-
quele Réu, não foi apresentada no exercício das suas competências
nem por causa desse exercício Os Autores discordam deste enten-
dimento, salientando que afirmaram na petição que esta queixa foi
apresentada por aquele Réu «abusando e fazendo-se valer da sua qua-
lidade de diplomata». Por isso, entendem os autores que se torna
necessário provar que o Réu Lisboa exerceu ou não um poder público
ao praticar o acto de denúncia.

Aquela afirmação consta, efectivamente, do art. 21.o da petição,
pelo que, assim, o que releva para resolver esta questão da com-
petência, neste ponto, é saber se, no caso de a queixa ter sido apre-
sentada por aquele Réu «abusando e fazendo-se valer da sua qualidade
de diplomata», o acto de apresentação de queixa deve ser considerado
como um acto de gestão pública.

5 — A competência dos tribunais administrativos relativamente a
acções de responsabilidade civil extracontratual derivada de actos do
Estado, demais entes públicos e dos titulares dos seus órgãos ou agen-
tes restringe-se aos casos em que esta deriva de actos de gestão pública,
como decorre do preceituado nos arts.o 4.o, n.o1, alínea f), e 51.o,n.o 1,
alínea h), do E.T.A.F.

A questão da qualificação dos actos da Administração como actos
de gestão pública ou de gestão privada foi tratada em vários acórdãos
do Tribunal de Conflitos.

Actos de gestão pública são os praticados pelos órgãos ou agentes
da Administração no exercício de um poder público, isto é, no exercício
de uma função pública, sob o domínio de normas de direito público,

(2) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos:
— do Tribunal de Conflitos de 5-11-1981, proferido no processo n.o 124, publicado no

Boletim do Ministério da Justiça n.o 311, página 195;
— do Tribunal de Conflitos de 20-10-1983, proferido no processo n.o 153, publicado

em Apêndice ao Diário da República de 3-4-1986, página 18;
— do Tribunal de Conflitos de 12-1-1989, proferido no processo n.o198, publicado em

Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo, no330, página 845;
— do Tribunal de Conflitos de 12-5-1999, proferido no processo n,o338, publicado em

Apêndice ao Diário da República de 31-7-2000, página 19;
— do Supremo Tribunal Administrativo de 22-11-1994, proferido no recurso n.o 33332,

publicado em Apêndice ao Diário da República de 18-4-1997, página 8256.
(3) Acórdão do Tribunal de Conflitos proferido no processo n.o 124, citado.
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ainda que não envolvam ou representem o exercício de meios de
coerção; actos de gestão privada são os praticados pelos órgãos ou
agentes da Administração em que esta aparece despida de poder
e, portanto, numa posição de paridade com o particular ou os par-
ticulares a que os actos respeitam, nas mesmas condições e no mesmo
regime em que poderia proceder um particular com inteira subor-
dinação às normas direito privado. (2)

«A solução do problema da qualificação, como de gestão pública
ou de gestão privada, dos actos praticados pelos titulares de órgãos ou
por agentes de uma pessoa colectiva pública, incluindo o Estado, reside
em apurar:

— Se tais actos se compreendem numa actividade da pessoa colectiva
em que esta, despida do poder público, se encontra e actua numa posição
de paridade com os particulares a que os actos respeitam, e portanto,
nas mesmas condições e no mesmo regime em que poderia proceder
um particular, com submissão às normas do direito privado;

— Ou se, contrariamente, esses actos se compreendem no exercício
de um poder público, na realização pública, independentemente de en-
volverem ou não o exercício de meios de coerção e independentemente,
ainda, das regras, técnicas ou de outra, que na prática dos actos devem
ser observadas.» (3)

À face deste critério de distinção entre actos de gestão pública
e actos de gestão privada é claro que a actuação imputada pelos
Autores ao Réu Lisboa não pode ser considerada como consubs-
tanciando um acto de gestão pública.

Na verdade, não se insere na actividade pública das embaixadas
a apresentação de queixas a autoridades policiais por crimes de que
sejam vítimas os seus funcionários e agentes fora de exercício das
suas funções e não motivadas pelo seu exercício.

Por outro lado, como se infere do preceituado nos arts. 2.o e 3.o
do Decreto-Lei n.48051, de 22-11-1967, a responsabilidade do Estado
e demais pessoas colectivas públicas por actos de gestão pública res-
tringe-se aos casos em que os actos sejam praticados no exercício
das funções dos funcionários ou agentes ou por causa desse exercício,
não abrangendo os casos em que eles tenham excedido os limites
das suas funções.

Importa, por conseguinte, abrir uma distinção entre actos funcionais
e actos pessoais.

São actos funcionais todos aqueles que, embora ilícitos, sejam pra-
ticados durante o exercício das funções do seu actor e por causa desse
exercício; pelos danos que produzirem é responsável a pessoa colectiva
de direito público a que pertença o órgão ou agente.

São actos pessoais todos os outros, isto é, os que forem praticados
fora do exercício das funções do seu autor ou que, mesmo praticados



(4) MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, volume II, 9a edição,
página 1228.
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durante tal exercício e por ocasião dele, não forem todavia praticados
por causa desse exercício; pelos danos que produzirem é responsável,
única e exclusivamente, a pessoa do seu autor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« . . . há averiguar se o autor do facto ilícito procedeu ou não no

exercício das suas funções e por causa desse exercício, quer dizer, se
o facto praticado representou o legítimo exercício da competência para
fins de interesse público ou, antes, um abuso de autoridade com excesso
do que no caso exigia o cumprimento das funções.

Em qualquer dos casos o facto terá sido ilícito; mas no primeiro
a ilicitude foi como que um acidente da actividade profissional do órgão
ou agente administrativo, ao serviço da pessoa colectiva de direito público,
ao passo que no segundo o autor do facto ilícito exorbitou das suas
funções, servindo-se delas para prosseguir os seus próprios fins.» (4)

À luz deste critério de distinção entre actos de gestão pública e
actos de gestão privada, os casos em que o acto tenha sido praticado
por funcionário ou agente abusando das funções e servindo-se delas
para prosseguir fins pessoais, serão actos pessoais e não funcionais,
que não podem ser considerados actos de gestão pública.

Assim, no caso em apreço, afirmando os autores na petição que
o acto foi praticado pelo Réu Lisboa «abusando e fazendo-se valer
da sua qualidade de diplomata», é de concluir que lhe imputam a
prática de um acto que não pode ser considerado de gestão pública.

Por isso, mesmo que se provassem as afirmações dos autores quanto
àquele abuso e aproveitamento da qualidade de diplomata, sempre
se teria de concluir, pelo que se referiu, que os tribunais adminis-
trativos são incompetentes para apreciar o pedido de indemnização
nesta parte, como se entendeu na decisão recorrida.

Não se justifica, assim, por inutilidade, a produção de prova sobre
os factos referidos.

6 — Na decisão recorrida reconheceu-se a competência dos tribu-
nais administrativos para o conhecimento do pedido na parte em
que se baseia em acto imputado ao Réu Maia e Silva.

A razão por que os Autores imputam responsabilidade a este réu
é a de ele ter agido como agiu em relação ao réu Lisboa, «protegendo-o
e encobrindo», na qualidade de Director Geral de Pessoal do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros (artigos 36.o e 37.o da petição).

Na decisão recorrida entendeu-se que «se os autores tivessem im-
pugnado o despacho que determinou o não seguimento do processo
disciplinar contra o réu Engo Lisboa, o provimento desse recurso im-
plicaria o seguimento do processo disciplinar com a consequente eli-
minação do ilegal favorecimento que consideram ter existido.

Deste modo a impugnação do acto alegadamente lesivo em que se
funda a acção contra o Estado e contra o Réu Maia e Silva erradicaria
totalmente essa fonte de prejuízos».

Por isso, conclui-se que, por força da parte final do art. 7.o do
Decreto-Lei n.o48051, de 22-11-1967 — «quer se considere que esta
disposição contém uma excepção de direito material distinta, quer uma
configuração específica do nexo casual relativamente aos danos decor-
rentes de acto administrativo —, não subsiste o direito dos autores à
indemnização com fundamento nessa conduta do Director Geral de
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Pessoal e do Secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Negócios
Estrangeiros».

No presente recurso jurisdicional, os Autores não manifestam dis-
cordância com esta interpretação do art. 7.o do Decreto-Lei n.o 48051,
não defendendo, designadamente, que a interposição de recurso fosse
um meio idóneo para eliminar essa hipotética fonte de prejuízo.

Na verdade, quanto a esta questão, os Autores limitam-se a rea-
firmar o seu entendimento de que o pedido que formularam não
depende dessa fonte de prejuízo, mas apenas da única causa de pedir
que entendem ter invocado que é a denúncia que referem, e, por
isso, consideram que é abusiva a invocação deste art. 7.o para absolver
os Réus Maia e Silva e Estado.

Quanto à tomada de posição sobre esta questão já atrás se referiu
que foi efectivamente invocada uma causa de pedir distinta da apre-
sentação da denúncia referida, pelo que se justificava que o T.A.C.
tomasse posição sobre ela.

No que concerne à interposição efectuada pelo T.A.C., sendo ela
discutida no presente recurso jurisdicional, está afastada a possibi-
lidade de este Supremo Tribunal Administrativo alterar o decidido
(art. 684o, do C.P.C).

Assim, também neste parte, é de manter a decisão recorrida.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em

confirmar a decisão recorrida.
Custas pelos Autores.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — An-
tónio Samagaio — Azevedo Moreira.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Vítimas de crimes violentos. Direito a indemnização. Pertur-
bação considerável do nível de vida.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A indemnização devida pelo Estado por morte das vítimas
de crimes violentos, prevista no DL n.o 423/91, de 30/10,
assenta na ideia de que merecem a solidariedade social
os que, porque atingidos pelo crime, sofreram «uma per-
turbação do nível de vida».

II — O desânimo normalmente inerente a uma drástica di-
minuição das condições materiais de vida, induzida pelo
crime sofrido, é que justifica uma correcção solidária,
a cargo do Estado.

III — A constatação daquela «perturbação considerável» obriga
a um cotejo entre a situação económica do reclamante
da indemnização no momento imediatamente anterior
ao da prática do crime e os seus padrões de vida depois
dele, e por causa dele.

IV — Assim, na indagação acerca da existência considerável
dessa «perturbação considerável do nível de vida», não
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se devem comparar a situação actual do requerente da
indemnização e o enriquecimento hipotético que, não fora
o crime, ele provavelmente atingiria.

V — No entanto, podem cotejar-se os rendimentos actuais dos
requerentes da indemnização e o vencimento que, também
agora, o seu marido e pai, vítima de homicídio, auferiria,
se este vencimento for tomado como a expressão actual
do vencimento devido aquando da prática do crime.

VI — Não enferma de violação de lei o acto administrativo
que, partindo dos pressupostos, cuja veracidade não foi
afastada, de que os requerentes de indemnização aludida
no DL n.o423/91 auferem pensões de sobrevivência cuja
soma é de cerca de 260.000$00 líquidos mensais e de
que o seu marido e pai, se vivo fosse, receberia um ven-
cimento líquido mensal de cerca de 300.00$00, indeferiu
o pedido de indemnização por não estar demonstrado
que ocorrera uma perturbação considerável no nível de
vida daqueles requerentes.

Recurso n.o 43.499. Recorrente: Alexandra Maria Gonçalves Abreu
Militão dos Santos, por si e em representação do seu filho Gonçalo
João Abreu Militão. Recorrido: Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Justiça. Relator: Ex.mo Cons. Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Alexandra Maria Gonçalves Abreu Militão dos Santos, identificada
nos autos, por si e em representação do seu filho menor Gonçalo
João Abreu Militão, interpôs recurso contencioso do despacho do
Secretário Adjunto do Ministro da Justiça, de 5/11/97, que concordou
com o sentido de parecer, emitido pela Comissão de protecção às
vitimas de crimes, em que se propusera a não atribuição aos recor-
rentes de uma indemnização ao abrigo do disposto no DL n.o 423/91,
de 30/10, «por não se verificar perturbação do seu nível de vida em
consequência da morte do seu marido e pai».

Os recorrentes terminaram a sua alegação de recurso, formulando
as conclusões seguintes:

1 - O douto despacho proferido pelo Sr. Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Justiça, que indeferiu o pedido de indemnização
formulado pela recorrente em seu nome e em representação do seu
filho, peca pela imprecisão. Não subscreve que os recorrentes gozem
de uma situação económica mais favorável do que aquela que viveriam,
caso o agente Militão não tivesse falecido. Por outro lado, entendeu
que os danos patrimoniais sofridos não foram demonstrados. Se tivesse
analisado devidamente o requerimento e a prova documental junta,
bem como a especificação daqueles na petição do recurso contencioso,
aperceber-se-ia de que os recorrentes vivem numa situação de ver-
dadeira carência económica, embora no seu estado «envergonhado».
Violou, assim, o disposto nos arts. 7o/1, 3o e 1o/1, al. b), do DL
n.o 423/91 e o art. 3o da Lei 10/96, de 23/3.

2 - A autoridade recorrida, ao responder ao recurso, não impugnou
especificamente os fundamentos apresentados pela recorrente, per-
mitindo uma livre apreciação por parte do Venerando Tribunal, para
efeitos probatórios (arts 67o e 34o do RSTA e 690o do CPC).

3 - O douto despacho recorrido recorta uma decisão discricionária
e perfeitamente aleatória. Para o efeito usa conceitos genéricos e
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imprecisos, tais como: «alteração considerável do nível de vida »
(arts. 1o/1, al. b), 7o/1 e 3o do diploma mencionado). Realizou di-
ligências perfeitamente inúteis para a instrução do processo, como
foi a indagação quanto à titularidade da propriedade da discoteca
”Fórmula K”, e não questionou como devia sobre a propriedade dos
bens explorados, agrariamente, pelo assassino da vitima, Alberto Tei-
xeira Carvalho (arts. 7o/1 e 1odo citado diploma). E, uma vez pedida
informação quanto ao andamento do processo, nada foi adiantado
em concreto, apesar daquela ser legal e constitucionalmente admitida.

4 - A autoridade recorrida inquinou toda a sua decisão quando,
de forma errada, construiu aquela baseado na ideia de que a recorrente
tinha outra fonte de rendimento, resultante da exploração de um
cabeleireiro. Este foi montado e de imediato fechado porque as exi-
gências da sua anutenção tornavam-se incompatíveis com o tratamento
e cuidados que eram devido aos problemas de saúde e de integração
social que apresentava.

5 - Cabia à Comissão, devido aos poderes de instrução que detinha,
apurar o real e actual montante de remuneração auferida pela vítima
caso ela fosse viva, não devendo essa demonstração ser feita por
parte da recorrente (arts. 7o e 11o do diploma analisado).

6 - Apesar do cerne da divergência da recorrente com a funda-
mentação do despacho impugnado não ser impugnada não ser a in-
terpretação dada ao requisito da al. b) do n.o 1 do art. 1o do diploma
citado, mas sim a verificação ou integração da ”fattispecie” da norma,
importa, contudo, salientar que toda a regra obriga a uma interpre-
tação literal e lógica, contando esta última com os seus elementos
históricos, sistemáticos e teológicos. Da conjugação de todos estes
elementos, surge a ”ratio legis” ou razão de ser da lei (art. 9o/1 do
C:C).

7 - É um facto que o Estado, na problemática da protecção à
vítima, comporta-se, não no âmbito da responsabilidade, mas tão-ó
de acordo com os princípios da solidariedade e equidade. Estes últimos
estão mais do que expostos e impostos nas limitações que recaem
sobre valores concedidos nas indemnizações (art. 2o do DL aludido).
Todavia, neste caso concreto, as medidas de política criminal falharam
duplamente, não só porque houve um ilícito, como também o mesmo
foi praticado contra um soldado da paz («sic»).

8 - Se atentarmos na problemática que envolve a protecção da
vitima, de acordo com os regimes que temos, somos forçados a concluir
que teremos de estudar o surgimento daqueles, procurando a sua
razão de ser. O que obrigará analisar os seus precedentes normativos,
históricos, os trabalhos preparatórios e todo o circunstancialismo social
que rodeou e justificou o aparecimento da lei.

9 - O regime em análise foi criado para pôr fim à vulnerabilidade
das pessoas mais expostas, como vítimas, ora recorrentes, impondo-se
em relação a estes o auxílio de toda a comunidade. Diversos países
da Europa, entre eles Espanha, França e Alemanha, criaram um re-
gime idêntico, mas muito flexível e condescendente no que toca aos
pressupostos de aplicação da lei.

10 - Com ideia na protecção da vítima, os grupos parlamentares
propuseram um alargamento do prazo para a formulação de pedidos
por parte das ”vítimas” das FP 25 de Abril. Em discussão do Projecto
Lei 108/VII, foram propostos aditamentos, designadamente pelo PCP,
no sentido de ser considerada a indemnização como um direito da
vítima, podendo esta ser requerida só porque foi praticado um ilícito
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daquela gravidade, não tendo, pois, que ser submetida a apreciação
do seu nível de vida. A obrigação de meios ou de solidariedade de
actuação do Estado apenas seria de considerar no caso de se ter
tornado necessário o pedido de provisão por conta da indemnização
a receber a final.

11 - Devido à arbitrariedade e subjectividade presentes na inter-
pretação das condições determinantes da concessão de indemnização,
o art.3o da Lei 10/96, de 23/3, parece configurar uma solução de
compromisso. Devido às circunstâncias morais relevantes, como são
as do caso em análise, poderá o Digno Ministro da Justiça dispensar
os pressupostos que condicionam a sua concessão. Álvaro Militão
não foi qualquer vítima e ”morreu em combate”, em plena democracia
e estabilidade do Estado, simbolizando um período negro da nossa
História, deixando atrás uma realização áurea de um estatuto social
elitista e uma realização áurea de um estatuto social elitista e uma
família totalmente desamparado e desorganizada. Razão pela qual
deve o Digno Ministro da justiça, independentemente dos factos e
documentos que fundamentaram este recurso, libertar obrigatoria-
mente o pedido de quaisquer pressupostos legais que condicionem
a atribuição da indemnização.

12 - A alteração considerável de nível de vida não deve ser só
analisada na vertente económica, uma vez que nem assim é indicada
no art. 3o do referido diploma; mas em todo o estatuto social da
vítima. E este foi totalmente abalado. E, como diz um dos princípios
da interpretação enunciativa, ”onde o legislador não distingue, não
cabe ao intérprete fazê-lo” (art. 9o, ns.o 2 e 3).

13 - Todavia, ao estudar o nível de vida da recorrente e do filho,
apercebemo-nos de que, depois da morte de Álvaro Militão, desabou
o caos sobre aquela família, a ponto de se ver obrigado o Sr. ex-
-Presidente da Republica, Dr. Mário Soares, a prometer casa, emprego
e dinheiro à recorrente. Se algum dinheiro foi atribuído, aconteceu
um ano mais tarde; até lá, bem podiam morrer à fome, se não fosse
a ajuda dos pais da recorrente. Será, contudo, de frisar a disponi-
bilidade oferecida na época, de baixa inflação, em confronto com
a rigidez da morte do agente acabou por falecer, não por consequência
directa, mas sim necessária, devido ao estado que expressou aquele
desgosto.

14 - Se a vítima fosse viva, auferia um salário mensal de 400.000$00.
E, dada a estabilidade do lar, em função do filho, permitiria que
a recorrente arranjasse emprego, contribuindo, assim, para a esta-
bilidade do casal. Não foi à toa que o malogrado agente escolheu
a sua inclusão numa força de elite.

15 - A morte de Militão implicou, na forma de lucros cessantes,
uma enorme perda potencial da capacidade de trabalho e fonte de
rendimento para os dois alimentos. Perdeu, igualmente, em termos
potenciais dos ”Louros” e inerentes gratificações. Em suma, além
dos prejuízos (danos patrimoniais) sofridos, os lesados perderam be-
nefícios que, se não fora a lesão, certamente obteriam (art. 564o do
C.C.). Houve, pois, um nexo de causalidade entre a morte daquele
e os prejuízos resultantes da sua falta de contribuição para as despesas
domésticas do agregado familiar (art. 563o do C.C.).

16 - Além da perda (por parte da vítima) e diminuição da capacidade
de trabalho (por parte da recorrente) e inevitáveis alimentos, deu-se,
paralelamente, um de encargos, que causou uma perturbação grave
no nível de vida daquela família, entre outros, os que se prendem
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com as prestações de aquisição de uma casa, de um automóvel, seguros
de vida, etc.

Tudo em prol de não fazer ao filho da vítima grandes mudanças,
facilitando-lhe uma melhor integração social.

17 - As despesas mensais apontadas, no montante de 210.000$00,
teriam maior cobertura se a vítima fosse viva, pois ganharia 400.000$00
e permitiria que a recorrente, uma vez empregada, trouxesse para
o lar as suas economias, aumentando o poder de compra desta família.
Não ficariam, pois, unicamente com 53.000$00 para alimentação.

18 - A al.b) do n.o 1 do art. 1o do aludido diploma, ao referir
uma alteração considerável do nível de vida das pessoas com direito
a alimentos, não pretende ver a sua intervenção apenas nos casos
de carência económica, embora nesta família essas circunstâncias as
sejam uma realidade. A noção de indemnização social não deve nor-
tear a interpretação da polémica alínea e tão-só se encontra des-
cortinada nos parâmetros máximos estipulados para a sua atribuição
(art. 2o do DL 423/91).

19 - Em suma, a referida alínea não pressupõem a necessidade,
ou carência económica, como requisito de atribuição da indemnização.
Exige, como aconteceu, uma alteração no nível de vida das pessoas
com direito a alimentos. Os encargos assumidos em função da morte
do agente Militão, inclusivamente dívidas deixadas por este, anulam
o valor das pensões de sobrevivência atribuídas mensalmente e irão
gerar, gradualmente, a indignidade económica da vida dos alimen-
tandos.

20 - Os parâmetros de atribuição de indemnização remetem-nos
para os limites da concessão daquela, em função da responsabilidade
pelo risco. Então, por um critério de maioria de razão, havendo culpa
e prática de actos contra pessoa honrada, contra o ”bonus pater fa-
milie” no pleno auge da ascensão profissional, não devem ser con-
siderados tais parâmetros, pois perdem todo o sentido no caso con-
creto. Tanto mais que a recorrente indicasse o montante pretendido.
Daí o pedido formulado, no montante de 20.000.000$00, ser per-
feitamente justo e adequado às novas realidades ”caso Sacavém”,
apelos jornalísticos ”indemnizações à espera de vítimas”, etc.

21 - Finalmente, o douto despacho é totalmente ilegal, face às
indemnizações que estão na base de qualquer atribuição. Os subsídios
de terrorismo auferidos contemplam a especial natureza do crime
que vitimou não a ”vítima”, não marido e pai dos requerentes, mas
tão-só a perda do direito à vida da pessoa do agente Álvaro Militão
dos Santos. As pensões de sobrevivência seriam auferidas mesmo que
o agente tivesse morrido de forma natural. E as demais verbas atri-
buídas à recorrente não se fizeram no âmbito do regime de protecção
às vitimas, mas sim na base de um direito, enquanto viúva de um
membro da Polícia Judiciária.

23 - Ressalta óbvia a ilegalidade do acto administrativo praticado.
Devido à falta de uma diligente instrução, a matéria de facto apurada
não foi integrada e qualificada de acordo com a previsão legal. Violou,
assim, expressamente os art. 1o, 2o, 3o, 5o e 7o do DL 423/91, de
30/10; o art. 3.o da Lei 10/96, de 23/3, e os arts. 9o, 482o, 508o,562o,
563o, 564o do C.Civil.

A autoridade recorrida respondeu e contra-alegou, tendo, nesta
última peça, enunciado as conclusões seguintes:

1 - Os requisitos enunciados no art. 1o, no 1, do DL 423/91, de
30/10, para atribuição de uma indemnização a vítimas de crimes vio-
lentos, são de verificação cumulativa.
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2 - Atenta a factualidade apurada, designadamente o valor mensal
que auferia o infeliz marido e pai dos recorrentes — situado cerca
de 300.000$00 — e o valor mensal efectivamente por estes percebi-
do — de 263.330$00 — o seu simples cotejo não é de molde a preen-
cher o requisito assinalado na al. b) do citado art. 1o, ou seja, ter
o prejuízo provocado uma perturbação considerável do nível de vida
da vitima ou das pessoas com direito a alimentos.

3 - Mesmo abstraindo das demais verbas já atribuídas a recorrente.
4 - Acresce que a consagração do direito a uma indemnização

daquele tipo se alicerça tão-só na ideia de ”solidariedade social”,
não se aceitando qualquer teoria de ”responsabilidade do Estado”,
ao qual, na luta contra a criminalidade, apenas cabe uma obrigação
de meios, e não de resultados.

O Ex.o Magistrado do Mo Po emitiu douto parecer no sentido do
não provimento do recurso.

Consideramos assentes os seguintes factos, pertinentes à decisão:
1 - Em 21/1/97, os ora recorrentes requerem ao Presidente da Co-

missão de Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Cri-
mes Violentos que, «ao abrigo do art. 2o da Lei 10/96 de 23 de Março
e art. 1o/1,2o e seguintes do DL 423/91, de 30 de Outubro», lhes
fosse a atribuída «uma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos
em consequência da morte do seu marido e pai do seu filho, Álvaro
Morais Militão dos Santos».

2 - Os aqui recorrentes instruíram esse seu requerimento com múl-
tiplos documentos, fundamentalmente relativos à sua ligação familiar
com o falecido Álvaro Militão, às circunstancias da sua morte, ao
vencimento que ele auferia, se vivo fosse, e à sua presente situação
económica.

3 - A Comissão à Protecção às Vitimas de Crimes realizou as várias
diligências de instrução do processo, que constam do instrutor apenso.

4 - Em 16/6/97, a mesma comissão emitiu o seguinte parecer:
«I-Os factos.
Tendo em conta os factos alegados por Alexandra Maria Gonçalves

Abreu Militão dos Santos, por si e em representação de seu filho
menor Gonçalo João Abreu Militão, e os elementos colhidos durante
a instrução destes autos, pode-se dar mesmo como provado que:

Em finais de 1979, princípios de 1980, formaram-se as FP 25 de
Abril, cuja Direcção Militar, mais conhecida por DIMA, era cons-
tituída por Alberto Teixeira de Carvalho, Jorge Manuel da Silva, João
José Gomes Rola, Aldino Mendes Pinto, José Ramos dos Santos,
Silvestre Estêvão Freitas da Silva, Maria Helena Carmo, Daniel Ho-
rácio, João Carlos Faria Macedo Correio, José Ricardo, Manuel
Eduardo Sousa Costa, Virgolino Cantanhede e Luís Filipe Gobern
Lopes;

Esta organização tinha por finalidades obstar a um golpe de Estado
de cariz fascista, criar condições que permitissem a tomada de poder
mediante insurreição armada, subverter o funcionamento das insti-
tuições do Estado com vista à referida insurreição armada;

Para atingir estas finalidades, previa-se o recurso à violência armada;
Jorge Manuel Alves da Silva e Alberto Teixeira de Carvalho eram

membros das FP25 e Angélica Maria Reis Toquito fez vida marital
com o primeiro entre 1981 e 1987;

O Jorge foi preso em 21/1/87 e a Angélica passou a visitá-lo com
regularidade;

No dia 16/8/87, foi combinado um encontro entre a Angélica, que
iria receber roupas para o bebé e entregar cartas escritas pelo Jorge,
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o Alberto e ainda António Manuel Batista Dias, igualmente membro
das FP25;

O encontro deu-se entre o Largo do Areeiro e a Rotunda do Ae-
roporto, tendo a Angélica entrando para um BMW conduzido pelo
Alberto, sentando-se ao lado deste e passando o Dias para o banco
de trás;

Quando transitavam pela Av. Marechal Gomes da Costa, no sentido
aeroporto - Cabo Ruivo, foram interceptados por dois veículos au-
tomóveis com agentes da Polícia Judiciária;

Para evitar qualquer tentativa de fuga, o veículo conduzido pelo
agente Álvaro Morais Militão dos Santos colocou-se atrás do carro
onde seguiam a Angélica, Alberto e Dias e o outro carro atravessou-se
na sua frente;

Dos carros saíram agentes que exibiram placa identificativa de Po-
lícia Judiciária e ordenaram a paragem do BMW e que os seus ocu-
pantes saíssem;

O Dias e a Angélica agacharam-se e o Alberto, empunhando uma
pistola Walter, disparou sobre os agentes da PJ;

Os agentes da PJ responderam, tendo o BMW ficado com os pneus
furados e os vidros quase todos partidos;

O Alberto fez uma manobra de marcha-atrás, embatendo no veículo
conduzido pelo Álvaro Militão, subiu o passeio e, retomando a Ave-
nida, seguiu a grande velocidade na direcção de Cabo Ruivo;

O agente Militão perseguiu o BMW com o veículo que conduzia,
pela Av. Marechal Gomes da Costa e, posteriormente, pela Av. Infante
D. Henrique, para onde mudara de direcção;

Já nesta avenida, quando a distância entre os carros era de 4 ou
5 metros, o Alberto, usando novamente a pistola Walter, disparou
sobre o agente Militão, atingindo-o na face anterior do tórax sobre
o mamilo esquerdo, produzindo-lhe lesões várias, entre as quais la-
ceração do pulmão esquerdo, e causando-lhe morte imediata;

O carro conduzido pelo agente Militão despistou-se e o Alberto
e o Dias só vieram a ser capturados pelos agentes que os perseguiam
no outro carro já na zona dos contentores perto do Poço do Bispo;

O Álvaro Militão era casado com a ora requerente Alexandra e
pai do ora requerente Gonçalo e tinha, à data da sua morte, 32 anos
de idade e auferia, por mês, 74.240$00;

O Alberto veio a ser condenado na pena única (por cúmulo com
outras penas que anteriormente lhe tinham sido aplicadas) de 20
anos de prisão e 30 dias de multa à taxa diária de 200$00 e ainda
a pagar aos ora requerentes uma indemnização global de 8.000.000$00,
sendo 6.000.000$00 relativos aos danos patrimoniais por perda da
contribuição da vítima para o rendimento familiar;

O Gonçalo João nasceu em 10/6/86;
Em 9/3/88, nasceu Álvaro Alexandre Abreu Militão, filho da vítima

e da requerente, o qual veio a falecer no dia 22 de Maio de 1990;
À requerente e aos seus dois filhos foi atribuído um subsídio por

actos de terrorismo no valor de 750.000$00 para cada um;
Se a vítima tivesse uma progressão normal na carreira, seria ac-

tualmente agente de 4.a, auferindo mensalmente cerca de 300.000$00;
Aos requerentes foram atribuídos pensões de sobrevivência cujo

valor actual líquido é de 135.620$00 para a Alexandra e 127.510$00
para o Gonçalo e, na data da morte da vítima, a requerente recebeu
de subsídios um total de 520.548$00;

O Alberto tem um projecto de investimento, para a actividade agrí-
cola, no valor de 10.866.000$00 e recebeu do Ministério da Agricultura
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ajudas no montante de 3.600.000$00, das quais já reembolsou cerca
de 2.350.000$00;

O Alberto é agricultor, não possui bens imóveis, possui um veículo
automóvel e não tem vencimento certo, dada a actividade a que se
dedica.

II — O Direito.
II - A - Os Requisitos
São requisitos para a concessão pelo Estado de uma indemnização

a vítimas de crimes violentos:
1 - A lesão ter sido resultado de acto intencional de violência pra-

ticado em território português;
2 - A lesão ter provocado uma incapacidade permanente, uma in-

capacidade temporária e absoluta para o trabalho de, pelo menos,
30 dias ou a morte;

3 Ter resultado uma perturbação considerável do nível de vida
da vítima ou das pessoas com direito a alimentos.

A indemnização é restrita ao dano patrimonial resultante da lesão
e só será atribuída se o lesado não tiver obtido reparação do dano
em execução de sentença condenatória.

Analisando o requerimento e considerando os factos que atrás fo-
ram dados como provados, tem de se concluir que o mesmo aparenta
preencher todos os requisitos citados.

Senão, vejamos:
a) O marido e pai dos requerentes foi vítima de acto intencional

violento, praticado em território português;
b) A vítima veio a morrer em consequência da agressão de que

foi alvo;
c) Verificou-se perturbação no nível de vida dos requerentes, dado

ter morrido o único membro do agregado familiar que, com a sua
actividade profissional, contribuía para as despesas domésticas.

Por outro lado, há danos patrimoniais, judicialmente verificados,
e não se vislumbra a possibilidade de os requerentes virem a obter
o seu ressarcimento dada a natureza do crime e o facto do responsável
civil não possuir bens que lhe permitam pagar a indemnização.

II - B- A caducidade
Os prazos de caducidade previstos no DL 423/91, de 30/10, mos-

tram-se ultrapassados porque o procedimento criminal relativo ao
acto criminoso terminou com a sentença condenatória de 20/3/90.
Decorreu, por isso, o prazo do n.o2 do art.4o daquele diploma legal,
que é de um ano da decisão que ponha termo ao processo.

De qualquer forma, os requerentes estão em tempo de pedir a
indemnização, por beneficiarem do prazo previsto no art. 1o da Lei
10/96, de 23/3.

III - C - A indemnização
”A indemnização é restrita ao dano patrimonial resultante da lesão

e será fixada em termos de equidade, tendo como limites máximos
por cada lesado os estabelecidos nos ns.o1 e 2 do art. 508o do C.
Civil para o caso de morte ou de lesão de uma pessoa” - n.o 1 do
art.2o do DL 423/91. No cálculo do montante da indemnização terá
de se levar em consideração, de acordo com o n.o2 do mesmo art.
2o do DL 423/91, toda a importância recebida de outra fonte, no-
meadamente o próprio delinquente ou a Segurança Social. De acordo
com o referido art. 508o do C.C., o limite máximo da indemnização
por lesado é de 4.000.000$00, dado que se trata de vítima mortal.

Em princípio, a indemnização a atribuir não deverá exceder a que
teria sido determinada em sentença condenatória, pela simples razão
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de as possibilidades de investigação do tribunal serem melhores que
as desta Comissão. Acresce, neste caso, que o tempo decorrido di-
ficulta a análise dos prejuízos sofridos, aconselhando uma maior aten-
ção ao que consta da sentença.

Em primeiro lugar, há que esclarecer que danos patrimoniais in-
demnizáveis (já que, nos termos do DL 423/91, já citado, os danos
morais não são indemnizáveis) são os que resultam directamente dos
factos, sendo de exigir um nexo de casualidade entre os factos e os
prejuízos invocados. As despesas com a compra de uma casa e pa-
gamento do respectivo empréstimo, a montagem dum salão de ca-
beleireiro ou a compra de um veículo não são consequências ne-
cessárias da morte da vítima. Pelo contrário, se algo demonstrarem
relativamente à situação económica em que ficou o agregado familiar,
apontam no sentido de a família ter ficado com possibilidades de
investir em casas, cabeleireiros, etc.

A questão da morte do Álvaro Alexandre não pode ser atribuída
à morte do seu pai, como, aliás, a própria requerente reconhece.
Por outro lado, as despesas com a campa do falecido Álvaro Militão,
incluindo a colocação de um busto, no valor de 900.000$00,são me-
ramente voluptuárias e, sendo demonstrativas da dor da requerente,
representam mais uma prova de que esta ficou com possibilidades
de fazer despesas para além das exigidas pelas primeiras necessidades.

Os prejuízos patrimoniais sofridos pelos requerentes referem-se à
perda da contribuição que a vítima daria com o fruto do seu trabalho.
O vencimento da vítima seria actualmente de 300.000$00, podendo-se
presumir que gastaria consigo 1/3 desta verba. O dinheiro restante
poderia ser dividido em partes iguais pelos requerentes, pelo que
estes receberiam mensalmente cerca de 100.000$00. As pensões lí-
quidas recebidos pelos requerentes são, actualmente, de valor su-
perior: mais 35.000$00 para a requerente e mais 27.000$00 para o
filho. A isto acresce que a requerente já recebeu, como subsídios
vários para si e para os filhos, cerca de 2.770.000$00.

À indemnização a atribuir ao abrigo do DL 423/91 preside uma
ideia de solidariedade social, pelo que deve ser tomada em conta
a situação económica dos lesados. Resulta de tudo o que fica dito
que os requerentes gozam de uma situação económica mais favorável
do que aquela de que, previsivelmente, disporiam se o seu marido
e pai não tivesse sido morto e tivesse feito a normal progressão na
sua carreira de agente da Polícia Judiciária.

A especial natureza do crime que vitimou o marido e pai dos re-
querentes já foi tomada em conta nos subsídios por actos de ter-
rorismo, que receberam. Não se encontra, por isso, qualquer razão
para que aos requerentes, seja atribuída uma indemnização ao abrigo
do previsto no DL 423/91, de 30/10.

Pelas razões expostas, a Comissão emite o seguinte parecer:
«Não deve ser atribuída a indemnização aos requerentes por não

se verificar perturbação do seu nível de vida em consequência da
morte do seu marido e pai.»

5 - Em 5/11/97, a autoridade recorrida proferiu, no procedimento
em causa, o seguinte despacho:

«São cumulativos os requisitos de atribuição de indemnização enun-
ciados nas diversas alíneas do no1 do art.1o do DL n.o423/91, de
30/10.

Não subscrevendo, ao menos sem reservas, o penúltimo parágrafo
da fundamentação do Parecer da Comissão, tenho que anuir em que
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ficou por demonstrar o requisito da alínea b) do citado art.1o, o que
inviabiliza a atribuição de ressarcimento por danos patrimoniais
sofridos.

Única dúvida que poderia subsistir: a da reparação pelas despesas
de ”assessoria jurídica” alegadas no art.35o do requerimento, as quais,
porém, não se sabe se provieram de patrocínio directamente conexo
com a morte da vítima.

Pelo exposto, concordo com o parecer emitido, com a ressalva acima
introduzida.»

Passemos ao direito.
Tanto na petição, como na alegação de recurso (e nas suas con-

clusões), os recorrentes acumularam factos e considerações jurídicas,
fazendo-o de um modo multitudinário e pouco ordenado. Por isso,
a primeira tarefa a empreender consiste em determinar o âmbito
do presente recurso contencioso, ou seja, a exacta latitude do ataque
atendível ao acto impugnado.

Resulta do art. 36o,no 1, da al. d), da LPTA, que os fundamentos
do recurso devem ser arguidos «in initio litis», só sendo admissível
que o recorrente invoque mais tarde outros vícios se o conhecimento
deles tiver sido superveniente. E, para além dos vícios apontados
pelo recorrente na petição ou, excepcional, em momento posterior,
o âmbito do recurso só pode também abranger quaisquer vícios por-
ventura arguido pelo MoPo (cfr. o art. 27o, al. d), da LPTA) ou cog-
noscíveis «ex officio».

Relendo a petição de recurso, constata-se que os recorrentes ten-
taram aí persuadir que a morte do agente Álvaro Militão os afectou
em termos tais, que se impunha que o acto tivesse dado por verificado
o requisito em cuja falta fundou o indeferimento; secundariamente,
a petição inclui ainda considerações várias sobre o «quantum» da
indemnização que os recorrentes seria devida. Torna-se, assim, claro
que a petição de recurso conteve a denúncia, ainda que algo inde-
terminada, de um único vício - o de violação de lei, por acto haver
ajuizado erroneamente acerca da ocorrência de um dos requisitos
da pretensão. É certo que a petição de recurso já continha uma vaga
censura à actividade instrutória realizada pela Comissão de Protecção
às Vítimas de Crimes; mas tais afirmações mostram-se irrelevantes,
dado que não foi delas extraída qualquer conclusão clara em sede
da ilegalidade do despacho «sub judicio».

Na alegação de recurso, os recorrentes mantiveram aquela critica
essencial. Mas esboçaram outras - novamente quanto à maneira como
a instrução do processo se fizera e a propósito do modo como a
vontade administrativa se expressou no acto - e acrescentam expli-
citamente um vício novo, consistente na ofensa do estatuído no art. 3o

da Lei n.o 10/96, de 23/3. Em resultado do que já atrás dissemos,
este último vício não é atendível porque poderia ter sido arguido
na petição. E, no que respeita aos outros pontos referidos, confron-
tamo-nos com considerações pouco definidas, de que se não deduziram
quaisquer efeitos precisos, fautores da ilegalidade do acto - razão
por que não estamos, também aqui, perante vícios veros e que devam
ser tomados em consideração.

Deste modo, podemos assentar em que o presente recurso - que
tem por objectivo um despacho que indeferiu o pedido dos recorrentes
de que lhes fosse prestada pelo Estado a indemnização prevista no
DL n.o 423/91, de 30/10 - apresenta um único fundamento, aliás cor-
respondente à única razão invocada pelo acto para o indeferimento
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proferido; e esse fundamento consiste em estar realmente verificado
o requisito do pedido, previsto no art. 1o, n.o1, al. b), do DL n.o
423/91, de 30/10.

Este diploma introduziu no nosso ordenamento jurídico a possi-
bilidade de as vítimas de crimes violentos dotados de certa gravidade
ou, no caso de morte, as pessoas com direito a auferir alimentos
das vítimas, receberam uma indemnização do Estado se não ocorrer
uma efectiva reparação do dano por outras vias. Este dever de in-
demnizar não significa o reconhecimento, pelo Estado, de uma obri-
gação decorrente de não ter sido mantida, «in casu»., a segurança
pública, mas advém unicamente de uma ideia de solidariedade so-
cial - como expressamente se diz no preâmbulo do diploma. Trata-se,
portanto, de assegurar que, à fatalidade de se haver sofrido um crime
daquele tipo, não se sigam também efeitos penosos na esfera eco-
nómica das vítimas, protegendo-as nesta vertente, ainda que em mon-
tantes limitados e correspondentes aos simples danos de índole pa-
trimonial (crf. o art. 2o do DL n.o423/91).

Por isso, um dos imprescindíveis requisitos da concessão deste gé-
nero de indemnizações é inserto no art. 1o, no1, al.b), do diploma,
que consiste em «ter o prejuízo provocado uma perturbação con-
siderável do nível de vida da vítima ou das pessoas com direito a
alimentos». A referência ao «nível de vida» denota que a protecção
a fazer incide exclusivamente em questões de natureza patrimonial -
como já atrás dissemos. E é suposto que o crime haja causado uma
«perturbação considerável» no «modus vivendi» do impetrante, ou
seja, a indemnização só é de conceder quando, por via do crime
e dos seus efeitos, sobreveio uma perda de bens ou de rendimentos
que forçou a vítima, ou os que tinham direito a haver alimentos dela,
a uma baixa significativa dos padrões materiais da sua existência.
Sublinhe-se que a «perturbação considerável» se refere a uma perda
efectiva do que se possuía, e não a um afastamento do que pos-
sivelmente se poderia atingir; por isso, é que o preâmbulo do diploma
desdobra o conceito num «prejuízo resultante da perda ou diminuição
da capacidade de trabalho ou de um aumento de encargos».

Deve ainda salientar-se que, à luz do requisito em apreço, não
é exigível, para que haja o dever de indemnizar por parte do Estado,
que o credor da indemnização tenha caído num estado de carência
económica, pois o que exclusivamente revela é a diferença entre o
nível de vida fruído imediatamente antes do crime e o verificado
depois, por causa dele. Deste modo, e como já aludimos, o requisito
também não permite comparar a situação que existiria, não fora o
crime, na ocasião da dedução do pedido indemnizatório com a que
existia realmente. É que, neste caso, o hipotético enriquecimento,
que a ausência do crime porventura propiciaria, não chegou a ser
experimentado pelo credor da indemnização, motivo por que não
se pode então falar de uma concreta e efectiva perturbação do seu
nível de vida. Não obstante o que acabámos de dizer, a comparação
que o requisito em análise obriga a realizar pode fazer-se por re-
ferência a um mesmo momento - o da ocasião em que se formule
o pedido indemnizatório. Será assim quando o crime implicou a perda
de rendimentos do trabalho e se possa afirmar que o rendimento
hipotético, no momento da dedução do pedido, corresponderia à ac-
tualização do rendimento real que a vítima recebia aquando do co-
metimento do crime.
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Portanto, na analise de pedidos de indemnização do género daquele
que ora nos ocupamos, importa cotejar a situação económica dos
requerentes, antes e depois do crime acontecido ainda que essa com-
paração, em casos contados, se faça usando como termos os ren-
dimentos reais e hipotéticos, como acabámos de ver. Por outro lado,
o contraste entre os dois momentos só revela para efeitos de atribuição
da indemnização quando a descida do nível de vida, induzida pela
acção criminosa, for «considerável», pois só em tal caso surge uma
avolumada sensação de decréscimo patrimonial e o desanimo que
subjectivamente se lhe liga, justificativos de uma correcção solidária,
a cargo do Estado.

O acto recorrido, ao apropriar-se de parte da fundamentação cons-
tante do parecer formulado pela Comissão de Protecção às Vitimas
de Crimes, partiu do pressuposto de que o agente Militão, se não
tivesse sido assassinado, auferiria um vencimento de cerca de
300.000$00 mensais. E, como os ora recorrentes receberiam da Caixa
Geral de Aposentações pensões cuja soma (de cerca de 260.000$00
líquidos mensais) se aproximava daquele valor, o acto concluiu que
não ocorrera a mencionada perturbação do seu nível de vida.

Os recorrentes criticam o despacho impugnado, desde logo porque
sustentam que o seu marido e pai, se não tivesse falecido, receberia
realmente cerca de 400.000$00 por mês, tendo em conta o subsídio
de risco, ajudas de custo e outras gratificações a que necessária ou
provavelmente teria direito; e acrescentam que a instrução do processo
deveria ter providenciado pela obtenção de uma informação exacta
acerca dessa fundamental matéria.

Para além disso, os recorrentes dizem que, se o agente Militão
fosse vivo, a recorrente estaria em condições de trabalhar, auferindo
rendimentos complementares que acresciam aos referidos 400.000$00;
daí que, na óptica dos recorrentes, a sua actual situação económica
seja flagrantemente inferior à que deteriam se o crime não tivesse
sido cometido, verificando-se, portanto, o requisito inserto no art.
1o, no 1, al. b), do DL n.o423/91.

É certo que a Comissão não averiguou junto da Polícia Judiciária
o quantitativo exacto que o agente Militão receberia aquando a prática
do acto, se vivo fosse. Mas essa falta de indagação deveu-se à cir-
cunstância de a Comissão ter aderido ao que os aqui recorrentes
haviam dito sobre o assunto no seu requerimento de atribuição da
indemnização; adesão que se aceitava, tendo em conta que eles tinham
oferecido um documento em que se discriminavam os montantes a
perceber pelos funcionários da referida Polícia. Desse documento,
e supondo-se que a categoria do agente Militão seria, em 1997, a
que os requerentes tinham indicado, resultava que ele auferia então
o vencimento base de 303.360$00 mensais, acrescido de 31.360$00
de subsídio de risco - para além do chamado subsídio de alimentação.
E, como aquele montante de vencimento era ilíquido, tudo aponta
para que a Comissão, e o acto, «per relationem», não tenham errado
ao dizer que o agente Militão, não fora o crime que o vitimou, auferiria,
em 1997, cerca de 300.000$00 líquidos por mês. De todo o modo,
os recorrentes não estavam impossibilitados de, no presente recurso,
demonstrar documentalmente que o acto errara quanto a esse pres-
suposto de facto, sendo ademais certo que o ónus de alegação e
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de prova do correspondente vício sobre eles impedia, nos termos
gerais do art. 342o do C.Civil. Abstendo-se de provar o que no recurso
alegaram a propósito da questão dos rendimentos do seu marido
e pai, os recorrentes não conseguiram persuadir que o acto errara
nesse seu pressuposto - que, aliás, e como vimos, aparenta estar
correcto.

Assim, havia que partir da consideração daquele rendimento líquido
de cerca de 300.000$00, supondo-se que ele, em 1997, facultaria à
família do agente Militão um nível de vida semelhante à por ela
detida aquando da prática do crime. Ora, sabendo-se que, naquela
mesma ocasião, os aqui recorrente recebiam, da CGA, pensões cuja
soma era de cerca de 260.000$00 líquidos mensais, era manifesto
que, apesar do crime, os recorrentes mantinham padrões materiais
de existência que não divergiam sobremaneira dos verificados antes
da morte do agente.

Os recorrentes asseveram que, se o seu marido e pai fosse vivo,
a recorrente poderia trabalhar e, assim, aumentar o nível de vida
da família, pretendendo basear ainda neste ponto o alegado direito
à indemnização. Mas esta via não conduz ao fim almejado. Por um
lado, e apesar de haver pormenores em que é desconfortável intro-
metermo-nos, há que dizer-se que permanece obscura a razão por
que a recorrente estaria agora impedida de trabalhar. Por outro lado,
e fundamentalmente, importa repetir que o requisito, cuja falta fundou
o indeferimento, se baseia num cotejo entre os níveis de vida realmente
fruídos antes e depois do crime violento, e não numa comparação
entre padrões hipotético e reais, ocorridos «post crimem».

Sendo assim, o acto impugnado não tinha que avaliar se, na even-
tualidade de o agente Militão não ter falecido, teria ou não havido
um enriquecimento da família relativamente ao estado dela na ocasião
da morte, pois essa eventual melhoria económica, traduzindo-se na
falta de um excesso e não na presença de um defeito, não integrava
a noção de «perturbação considerável do nível de vida» dos lesados.

Ante o exposto, constata-se não estar demonstrado que o acto re-
corrido se tenha fundado em pressupostos divorciados da realidade,
devendo ainda concluir-se que ele, ante as circunstâncias em presença,
procedeu a uma correcta aplicação do estabelecido no art. 1o, no 1,
al. b), do DL n.o 423/91. Consequentemente, o despacho «sub censura»
não padece do vício de violação de lei que os recorrentes denunciaram,
e muito menos ofendeu os artigos 2o, 3o, 5o e 7o do DL n.o 423/91
e as normas do Código Civil que os recorrentes incompreensivelmente
invocaram. Resta sublinhar que improcedem todas as conclusões da
alegação dos recorrentes, que directamente contrariavam as consi-
derações que acima tecemos, mostrando-se todas as demais irrele-
vantes para a decisão deste recurso.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao presente recurso
contencioso.

Custas pelos recorrentes:
Taxa de justiça: 40.000$00. Procuradoria: 20.000$00

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Madeira dos Santos (relator) —
António Samagaio — Abel Atanásio.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Licenciamento de obras. Plano Director Municipal. Plano de
pormenor não aprovado.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O indeferimento de licenciamento de obras tem de fun-
damentar-se num dos motivos admissíveis, à face do pre-
ceituado no art. 63.o do Decreto-Lei n.o 445/91, de 20
de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 250/94,
de 15 de Outubro.

2 — O facto de o Plano Director Municipal definir como ocu-
pação preferencial, em determinada zona, a actividade
residencial em edifícios de tipologia multifamiliares, não
pode constituir obstáculo ao deferimento de obras em
posto de abastecimento de combustíveis já existente, na
parcela de terreno já por este ocupada.

3 — Não constitui base legal para o indeferimento a existência
de um plano de pormenor já elaborado, mas ainda não
aprovado, e o hipotético prejuízo que a existência do posto
de abastecimento possa constituir para a sua concre-
tização.

Recurso n.o 44.730. Recorrentes: Vereador da Câmara Municipal de
Santo Tirso e outro. Recorrida: Mobil Oil Portuguesa, Lda. Relator:
Exmo Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — MOBIL OIL PORTUGUESA, LDA, interpôs no Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo do Porto recurso contencioso do despacho
da autoria do Senhor Vereador Assessor da Câmara Municipal de
Santo Tirso, datado de 30-5-96, que indeferiu o pedido de alteração
de licenciamento apresentado pela Recorrente em 12-7-95 e 21-8-95
e da deliberação da Câmara Municipal de Santo Tirso, de 30-7-96,
que julgou improcedente o recurso hierárquico interposto pela Re-
corrente contra o despacho da autoria por aquele Vereador.

Aquele T.A.C., por sentença de 4-11-98, decidiu anular o referido
despacho da autoria do Senhor Vereador Assessor da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso António Alberto de Castro Fernandes, com
base em de vício de violação de lei, e rejeitar o recurso interposto
da deliberação da Câmara Municipal de Santo Tirso, por se tratar
de acto meramente confirmativo.

Inconformados, este Senhor Vereador e a Câmara Municipal de
Santo Tirso interpuseram o presente recurso jurisdicional para este
Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as
seguintes conclusões:

1) A matéria de facto deve ser alterada, por forma a que dela fique
a constar que:

A obra em causa é NOVA e diferente da já existente — quesito 9.
2) Ainda que:
As alterações que a Recorrente pretendeu introduzir ao projecto de

alterações de 16.MAR.93 importam modificação do uso a dar à cons-
trução e aumentam a área e volumetria da construção.
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3) Tal alteração é possível, pois nos autos estão todos os elementos
de prova - art. 722.o C.P.C..

4) O indeferimento foi fundamentado no facto de a obra solicitada
comprometer as intenções urbanísticas para o local.

5) O P.D.M. estabelece para o local construção residencial de tipo
familiar.

6) O Deferimento tácito não ocorre.
7) Nunca foi formulado qualquer pedido de deferimento tácito, ou

de reconhecimento de direito e tal já não é possível.
8) Deve a Douta Sentença ser revogada.
A MOBIL OIL PORTUGUESA, LDA, apresentou contra-alega-

ções, com as seguintes conclusões:
1) A matéria de facto decidida pelo Tribunal “a quo” corresponde

à realidade e à prova produzida pelas partes, pelo que não deve ser
alterada,

2) As obras projectadas não importam alteração do uso das cons-
truções existentes, nem aumento da sua área e/ou volumetria que alterem
as condições de funcionamento do posto de abastecimento de com-
bustíveis existente,

3) O PDM de Santo Tirso não afecta os direitos já adquiridos pela
ora recorrida, uma vez que o posto de abastecimento de combustíveis
e existe no local há mais de vinte anos, para além de o tipo de ocupação
previsto para o local ser meramente preferencial,

4) existiu diferimento tácito do projecto apresentado pela ora recorrida
e a sua revogação, pretendida pelos ora recorrentes em 30 de Maio
de 1996 é claramente ilegal, pelo que

5) a sentença em recurso fez boa e correcta interpretação dos factos
e da lei e deve ser integralmente mantida.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos, no essencial:

Quanto à impugnação da decisão proferida sobre a matéria de facto
(conclusões 1 a 3)

Não especificam os recorrentes os concretos meios probatórios, cons-
tantes do processo, que imponham decisão, sobre os factos da matéria
de facto impugnados, diversa da recorrida (apenas referem genericamente
que «estão nos autos todos os elementos que tal possibilitam»).

Deve, pois, o recurso, nesta parte, ser rejeitado (C.P.C., art. 690.o-A,
n.o 1).

Quanto à matéria de direito (conclusões 4 a 7)
Soçobrada a pretendida alteração da matéria de facto, firma-se o

entendimento explanado na sentença (parte da sentença de fls. 217/219)
no sentido de que o 1.o acto recorrido sofre de vício de violação de
lei, por violação do disposto no art. 63.o do Decreto-Lei n.o 445/91.

Impondo-se a consequente anulação do 1.o acto recorrido com fun-
damento no verificado vício de violação de lei, fica prejudicada a apre-
ciação daquele, agora à luz da sua ilegalidade, enquanto acto revogatório
de deferimento tácito validamente formado (última parte da sentença
a fls. 219/220; conclusões 6 e 7 da alegação dos recorrentes).

Deve, deste modo, quanto à matéria de direito negar-se provimento
ao recurso.

2 — Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:

a) A Recorrente é uma sociedade comercial que se dedica ao comércio
de petróleos e de produtos derivados do petróleo;

b) Por escritura de 24 de Agosto de 1960 a Recorrente comprou a
“Silvas & Companhia Lda” pelo preço de 154.000$00 um parcela de
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terreno destinada a edificação com a área de 1.408 metros quadrados
confrontando do Norte, do Nascente e do Sul com a vendedora e do
Poente com a Estrada Nacional n.o 14, entre os quilómetros 18,887
e 18,943, a destacar da parte rústica do prédio misto sito no lugar de
Paranhos ou Capela, freguesia de São Martinho de Bougado, do Con-
celho de Santo Tirso, descrito na Conservatória do registo Predial de
Santo Tirso sob o n.o 44.084, a fls. 83 do livro B-14 - doc. n.o 1, de
fls. 12 a 19;

c) Por escritura de 24 de Agosto de 1960 a recorrente comprou a
Ilídio Dias da Silva e mulher, Zulmira Pereira da Silva, pelo preço
de 180.00$00, uma parcela de terreno destinado a construção com a
área aproximada de 585 metros quadrados, tendo 39 metros de frente
e 15 metros de fundo, sito no lugar de Castelo, entre os quilómetros
18,916 e 18,930 da Estrada Nacional n.o 14, que confronta do Norte
e Poente com Ilídio Dias da Silva, do Sul com caminho de servidão
e do Nascente com a Estrada Nacional n.o 14, a destacar do prédio
rústico sito na freguesia de São Martinho do Bougado, do Concelho
de Santo Tirso, sob o n.o 43.142, a fls. 54 do livro B-103, e inscrito
na respectiva matriz predial rústica sob o artigo 230 — doc. n.o 2, de
fls. 20 a 24;

d) No prédio narrado no primeiro parágrafo a recorrente instalou
há mais de trinta anos um posto de abastecimento de combustíveis,
e no prédio narrado no segundo parágrafo instalou outro há mais de
vinte anos - doc. n.o 3, de fls. 25 a 27;

e) Esses postos de abastecimento constituem a única unidade em-
presarial que desde a instalação tem funcionado ininterruptamente;

No dia 16 de Março de 1993 a recorrente apresentou à recorrida
Câmara Municipal de Santo Tirso um pedido de aprovação de um pro-
jecto para recuperação e remodelação desse posto de abastecimento ao
que juntou as licenças necessárias emitidas pela Junta Autónoma das
Estradas e pela Direcção de Energia - doc. n.o4, de fls. 28 a 30;

g) Por despacho de 17 de Maio de 1995, proferido pelo Ex.mo Sr.
Vereador Assessor da Câmara Municipal de Santo Tirso, Eng. António
Alberto de Castro Fernandes, ao abrigo de competência subdelegada
pelo Ex.mo Sr. Presidente da mesma Câmara, por despacho de 4 de
Janeiro de 1995, foi declarado que a construção proposta pela recorrente
respeitava o Plano Director Municipal, apresentava um piso acima da
cota de soleira e se referia à remodelação de um posto de abastecimento -
doc. n.o 5, de fls. 31;

h) E foi concedida à recorrente licença para execução das respectivas
obras, a vigorar pelo prazo de três anos a partir de 12 de Junho de
1995 - doc. n.o 5, de fls. 31;

i) Em conformidade a recorrida Câmara Municipal de Santo Tirso
emitiu no dia 12 de Junho de 1995 o respectivo alvará de licença de
construção n.o 598-F em nome da Recorrente, subscrito pelo recorrido
Ex.mo Sr. Vereador António Alberto de Castro Fernandes, ao abrigo
de competência delegada pelo Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso por despacho de 9 de Janeiro de 1995, e pela Sr.a Chefe
de Repartição Natalina Rios - doc. n.o5, de fls. 31;

j) Entre a apresentação, no dia 16 de Março de 1993, daquele pedido
de licenciamento de obras de alteração e a emissão, no dia 12 de Junho
de 1995, do respectivo alvará, uma sociedade comercial local, a Ha-
biluxo - Sociedade Imobiliária, S.A., com sede na Rua Dom Pedro
V, em Trofa, freguesia de São Martinho do Bougado, do concelho de
Santo Tirso, iniciou, no prédio contíguo à zona poente do referido posto
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de abastecimento, a construção de um edifício com mais de sete pi-
sos - docs. n.os 6 a 12, de fls. 32 a 39;

k) Isto sem observar a distância de um metro e cinquenta centímetros
entre o limite desse edifício e o limite do prédio onde se encontra instalado
o referido posto de abastecimento - docs. n.os 6 a 12, de fls. 32 a 39;

l) E sem observar a distância de dez metros entre o limite desse edifício
e as unidades de abastecimento de gasolina e gasóleo do referido posto
de abastecimento;

m) Para garantir a segurança dos trabalhadores e utentes do posto
de abastecimento e do público em geral a recorrente propôs no Tribunal
de Círculo de Santo Tirso contra essa sociedade e o respectivo empreiteiro
uma acção judicial pedindo a condenação de ambos a demolir o edifício
na medida do necessário para a observância das referidas distâncias
- doc. n.o 13, de fls. 40 a 43;

n) Na pendência do respectivo processo a recorrente e a referida ”Ha-
biluxo” tentaram solucionar o litígio através da construção de uma co-
bertura protectora entre o edifício e o posto de abastecimento, do iso-
lamento da área de ligação entre o edifício e o posto de abastecimento
e da criação no local de outros elementos de segurança;

o) Nos dias 12 de Junho de 1995 e 21 de Agosto de 1995, a recorrente
apresentou à recorrida Câmara Municipal de Santo Tirso dois pedidos
de licenciamento de obras de alteração ao projecto de alterações que
apresentara no dia 16 de Março de 1993, tendo com o último deles
junto licenças emitidas pela Junta Autónoma das Estradas e pela Di-
recção-Geral de Energia sancionando as alterações pretendidas - doc.
n.o 14, de fls. 44;

p) Sobre esses pedidos de licenciamento o recorrido Ex.mo Sr. Vereador
António Alberto Castro Fernandes proferiu o despacho de 30 de Maio
de 1996 do seguinte teor: ”indeferida com base na informação junta.
Notifique-se.” - doc. n.o 15, de fls. 45 a 46 (1o Acto recorrido);

q) Na informação mencionada nesse despacho consignou-se, além
do mais, que (1) para o zona de construção em causa o regulamento
do Plano Director Municipal define como ocupação preferencial a ac-
tividade residencial em edifícios de tipologia multifamiliares, (2) a Câ-
mara Municipal elaborou um plano de pormenor ainda não aprovado
mas que orienta a gestão urbanística nessa zona, e (3) a consolidação
do posto de abastecimento em causa compromete as intenções de or-
denamento urbanístico para a área, inviabiliza a concretização do referido
plano de pormenor e agrava as condições de trânsito automóvel, de
circulação de peões e de estacionamento - doc. n.o 15, a fls. 46;

r) O Plano Director Municipal de Santo Tirso foi aprovado pela res-
pectiva Assembleia Municipal no dia 23 de Maio de 1994 e foi ratificado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 90/94 no dia 14 de Junho
de 1994;

s) No dia 17 de Julho de 1996 a Recorrente apresentou à recorrida
Câmara Municipal de Santo Tirso recurso hierárquico do despacho de
30 de Maio de 1996 e solicitou a revogação do mesmo - docs. n.os
16 e 17, de fls. 47 a 54;

t) No dia 30 de Julho de 1996 a recorrida Câmara Municipal de
Santo Tirso deliberou, por quatro votos a favor e uma abstenção, julgar
improcedente a reclamação assim apresentada - doc. n.18, de fls. 55
a 60 (2o Acto recorrido)

u) A recorrente pretendia na zona Poente do posto de abastecimento
colocar quatro depósitos de combustível;

v) Construir uma cobertura entre o edifício contíguo e as unidades
de abastecimento;
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w) E substituir as unidades de abastecimento aí existentes e colocar
outras duas de multiprodutos;

x) Não existiam salas de venda nem instalações sanitárias a construir
pois as mesmas seriam instaladas em duas fracções autónomas a adquirir
no referido edifício contíguo; e

y) As alterações que a recorrente pretendeu introduzir ao projecto
de alterações de 16.MAR.93 não importam modificação ao uso a dar
à construção nem aumentam a área nem a volumetria da construção.

3 — A primeira questão a apreciar é a da rejeição do recurso quanto
à matéria de facto.

O artigo 690.o-A do C.P.C., na redacção vigente no momento em
que foram produzidas as alegações, estabelecia o seguinte:

Ónus a cargo do recorrente que impugne
a decisão de facto

1. Quando se impugne a decisão proferida sobre a matéria de facto,
deve o recorrente obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeição:

a) Quais os concretos pontos de facto que considera incorrectamente
julgados;

b) Quais os concretos meios probatórios, constantes do processo ou
de registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os
pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida.

2. No caso previsto na alínea b) do número anterior, quando os meios
probatórios invocados como fundamento do erro na apreciação das pro-
vas tenham sido gravados, incube ainda ao recorrente, sob pena de re-
jeição do recurso, proceder à transcrição, mediante escrito dactilografado,
das passagens da gravação em que se funda.

3. Na hipótese prevista no número anterior, incumbe à parte contrária,
sem prejuízo dos poderes de investigação oficiosa do tribunal, proceder,
na contra-alegação que apresente, à transcrição dos depoimentos gra-
vados que infirmem as conclusões do recorrente.

4. O disposto nos números 1 e 2 é aplicável ao caso de o recorrido
pretender alargar o âmbito do recurso, nos termos do no 2 do artigo 684o-A.

No caso em apreço, os recorrentes indicam os concretos pontos
da matéria de facto que consideram incorrectamente julgados, que
são o de a obra em causa ser nova e o de as modificações que a
Mobil Oil, Lda pretendia introduzir no projecto importarem modi-
ficação do uso a dar à construção e aumentarem a volumetria da
mesma.

Por outro lado, quanto à indicação dos meios probatórios, vê-se
pelo teor das alegações que a Mobil Oil Lda não pretende que seja
apreciado qualquer meio de prova, mas sim que sejam retiradas ilações
de outros factos dados como provados, como se constata a fls. 230
em que se dá como razão para a alteração pretendida o facto de
a sentença dar como provado que a «Recorrente pretendia na Zona
poente do posto de abastecimento, colocar quatro depósitos de com-
bustíveis», que ela pretendia « substituir as unidades de abastecimento
aí existentes e colocar outras duas multiprodutos» e que queria «construir
uma cobertura entre o edifício contíguo e as unidades de abastecimento».

O que os recorrentes defendem é que estes factos, dados como
provados, implicam modificação de uso e aumento da área e vo-
lumetria da construção, pois, anteriormente, não havia depósitos para
combustíveis nem cobertura a ligar o edifício contíguo e as unidades
de abastecimento e, com a construção, passam a existir.

(1) Os recorrentes referem, para procurar demonstrar a sua tese, que «os depósitos são
obra nova e como tal aumentam a área de construção» e que «a cobertura a construir aumenta
a volumetria», mas não esclarecem em que é que se consubstancia a modificação de uso
que dizem existir.
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Por outro lado, também para o facto de a obra ser nova e diferente
da já existente (quesito 9.o), as razões que os recorrentes indicam
são o «supra alegado» (fls. 230 verso), o que significa que também
pretendem apenas que se retire tal conclusão da matéria de facto
fixada e não que sejam reapreciados meios de prova.

Assim, não se verifica a situação prevista no art. 690.o-A, n.o 1,
do C.P.C., que justifica a rejeição do recurso quanto à impugnação
da matéria de facto.

4 — Na reapreciação da matéria de facto, não pode deixar de se
dar razão aos recorrentes, no que concerne ao aumento de área e
de volumetria da construção.

Na verdade, a obra que a Mobil Oil, Lda, com construção de mais
depósitos do que os previstos no anterior projecto e uma cobertura
que também não existia no anterior, implica a utilização de uma maior
área de construção e maior volumetria, se não se prova que houve
substituição de quaisquer construções existentes que ocupassem maior
ou igual área e tivessem, pelo menos, idêntica volumetria.

No entanto, sem mais, não se poderá concluir que estas alterações,
bem como a substituição de unidades de abastecimento, provoquem
uma modificação do uso da parcela de terreno ocupada pelo posto
e, aliás, os recorrentes não aventam sequer, nas suas alegações, em
que é que a invocada modificação de uso se possa consubstanciar (1).

Por outro lado, com estas alterações em relação ao projecto anterior,
também tem de se concluir que o novo projecto se reporta a uma
obra parcialmente nova e diferente da já existente, embora mantendo
idêntica utilização.

5 — Como resulta da matéria de facto fixada, o despacho do Senhor
Vereador Assessor da Câmara Municipal de Santo Tirso, de 30-5-96,
invocou os seguintes motivos para indeferimento:

— para a zona de construção em causa o regulamento do Plano
Director Municipal definiu como ocupação preferencial a actividade
residencial em edifícios de tipologia multifamiliares;

— a Câmara Municipal ter elaborado um plano de pormenor ainda
não aprovado mas que orienta a gestão urbanística nessa zona; e
— a consolidação do posto de abastecimento em causa comprometer
as intenções de ordenamento urbanístico para a área, inviabilizando
a concretização do referido plano de pormenor e agravar as condições
de trânsito automóvel, de circulação de peões e de estabelecimento.

Do art. 63.o do Decreto-Lei n.o 445/91, resulta que é obrigatório
o indeferimento de pedidos de licenciamento nos seguintes casos:

a) Desconformidade com alvará de loteamento ou com instrumentos
de planeamento territorial, válidos nos termos da lei;

b) Desrespeito por normas legais e regulamentares aplicáveis aos
projectos;

c) Desrespeito por servidões administrativas e restrições de utilidade
pública;

d) Ser a obra susceptível de manifestamente afectar a estética das
povoações, a sua adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza
das paisagens, designadamente em resultado da desconformidade com
as cérceas dominantes, a volumetria das edificações e outras pres-
crições expressamente previstas em regulamento;
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e) Alterações em construções ou elementos naturais classificados
como valores concelhios, quando deles possa resultar prejuízo para
esses valores;

f) Existência de declaração de utilidade pública para efeitos de
expropriação que abranja a área a licenciar;

Recusa prévia, fundamentada, por alguma das entidades consul-
tadas da aprovação, autorização ou parecer favorável exigidos por
lei.

E o pedido de licenciamento pode ainda ser indeferido:
a) Na ausência de arruamentos ou de infra-estruturas de abas-

tecimento de água e saneamento; ou
b) Se a obra projectada constituir, comprovadamente, uma sobre-

carga incomportável para as infra-estruturas existentes.
Assim, dos motivos invocados no acto impugnado, o único que

se pode enquadrar nos fundamentos legalmente admissíveis para in-
deferimento de pedidos de licenciamento é o primeiro, de o regu-
lamento do Plano Director Municipal definir como ocupação pre-
ferencial a actividade residencial em edifícios de tipologia mul-
tifamiliares.

Na verdade, não há qualquer base legal para o indeferimento por
existir um «plano de pormenor ainda não aprovado» e a consolidação
do posto poder prejudicar a sua concretização.

No que concerne àquele primeiro motivo, o Plano Director Mu-
nicipal de Santo Tirso foi ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.o 90/94, de 23 de Setembro, não tendo aplicação retroac-
tiva, pelo que, existindo já o posto de abastecimento no local onde
a Mobil Oil, Lda pretendia efectuar as obras e não havendo alteração
da utilização do espaço por ele ocupado, não se pode justificar o
indeferimento com base em incompatibilidade com aquele plano.

Para além disso, definindo o Plano Director Municipal apenas como
ocupação preferencial a actividade residencial em edifícios de tipologia
multifamiliar, a existência do posto referido nem sequer é incompatível
com esta sua directriz.

Nestes termos, tem de concluir-se, como na decisão recorrida, que
foi ilegal o indeferimento do pedido de alteração de licenciamento
apresentado pela Mobil Oil, Lda em 12-7-95 e 21-8-95.

6 — Assim, o acto impugnado do Senhor Vereador Assessor da
Câmara Municipal de Santo Tirso, de 30-5-96, enferma de vício de
violação de lei, por o indeferimento não se basear em qualquer dos
motivos admitidos por aquele art. 63.o do Decreto-Lei n.o 445/91,
que gera a sua anulabilidade.

Por isso, justifica-se a sua anulação, como se decidiu na decisão
recorrida.

Quanto ao acto impugnado da Câmara Municipal de Santo Tirso,
embora esta também seja recorrente no presente recurso jurisdicional,
não é formulada nas alegações qualquer censura à decisão recorrida,
pelo que está fora do objecto do presente recurso o seu conhecimento
(art. 684.o, n.o 3, do C.P.C.).

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso juris-
dicional e em confirmar a sentença recorrida.

Sem custas, por os recorrentes estarem isentos (art. 2.o da Tabela
de Custas).

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) —
António Samagaio — Azevedo Moreira.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

DAFSE. Comissão das Comunidades Europeias. Competên-
cia. Decisão de certificação e ordem de devolução.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É da competência da Comissão Europeia a prática dos
actos de aprovação do saldo referente às acções que be-
neficiem das contribuições do FSE, o qual se baseará
na certificação feita pelo Estado-membro.

2 — No domínio do Reg. CEE n.o 2.950/83 é nulo por in-
competência absoluta do seu autor a decisão do órgão
nacional que, sem precedência de decisão final tomada
pela Comissão e carecendo de natureza simplesmente
cautelar, ordenasse a devolução de quantias adiantadas
no âmbito de ajudas proporcionadas pelo FSE.

Recurso no 46.765. Recorrente: Director Geral do DAFSE; Recorrido:
Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, SA; Relator:
Ex.mo Cons. Dr. Costa Reis.

«Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, S.A.» interpôs, no
Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, recurso contencioso
de anulação da decisão de certificação proferida, em 27/3/95, pela
Directora Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social
Europeu (doravante DAFSE) e da ordem de devolução do montante
de Esc. 696.876$00, requerendo a declaração de inexistência jurídica
da ordem de devolução e a declaração de nulidade da decisão de
certificação por padecerem de incompetência absoluta ou, subsidia-
riamente, a sua anulação por incompetência relativa, imputando-lhe
ainda vícios de forma, violação de lei e desvio de poder.

Por decisão do Tribunal a quo, de 22-05-2000, aquele recurso foi
julgado procedente e, em consequência, os actos impugnados decla-
rados nulos, por ter sido considerado que os mesmos se encontravam
feridos de incompetência absoluta.

Inconformada com o assim decidido, a Autoridade Recorrida re-
correu para este Supremo Tribunal pedindo a sua revogação para
o que formulou as seguintes conclusões:

«I. 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.

II. A referida verificação é feita a 2 níveis: em 1a linha, pelo Es-
tado-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 17/10, e art. 2o, no 1, al. d) do DI. no 37/91, de
18/1; numa segunda fase, e baseando-se na decisão de certificação
do Estado-membro, pela Comissão Europeia.

III. 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
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(cfr. art. 2o, no 1, al. d), 11 o, no, a. d) e 13o, al. b), do D.L. no 37/91
de 18/1 e n o 2, do art. 1 do D.L. n.o 158/90 17/5 com a redacção
que lhe foi dada pelo D.L. no 246/91 de 6/7).

IV. 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.

V. O conteúdo (ou parte dele) da decisão final (da Comissão Eu-
ropeia) fica necessariamente dependente do sentido determinado pela
operação de certificação.

VI. Não cabe apenas à Comissão Europeia definir (em concreto)
e decidir se uma despesa se enquadra no leque de despesas elegíveis.
Não é, portanto, sua competência exclusiva.

VII. 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.

VIII. Despesas elegíveis são aquelas que, estando previstas na le-
gislação nacional e comunitária, constando como aprovadas do pedido
de contribuição e não excedendo esse valor, encontrando-se com-
provadas por documentos justificativos idóneos e sendo necessárias
e legítimas, se destinem a cobrir as despesas constantes do art. 1o

do Regulamento CEE 2950/83.
IX. O poder de certificar envolve necessariamente um juízo de

elegibilidade e de não elegibilidade das despesas constantes do pedido
de pagamento de saldo.

X. 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.

XI. A certificação delimita positivamente o campo de incidência
da decisão da Comissão, vedando-lhe a aprovação de pagamentos
que o próprio Estado-membro, em seu desfavor, não haja considerado
legítimos, nem justificados.

XII. O co-financiamento das acções apoiadas obedece a taxas de
intervenção insusceptíveis de modificação mesmo quando haja lugar
à alteração dos montantes concedidos, pelo que, caso a Comissão
aprovasse despesas não certificadas pelo Estado-membro, fá-lo-ia em
violação do art. 5o, no 5 da Decisão 83/516/CEE.

XIII. Assegurando o Estado-membro parte significativa do co-fi-
nanciamento das despesas elegíveis (no caso de Portugal 40,5%), tem
necessariamente de estar investido no poder de considerar injusti-
ficadas e de recusar o financiamento nacional de determinadas des-
pesas, o que acarreta - por inerência - uma decisão de não finan-
ciamento por parte do FSE.

XIV. A natureza constitutiva e não meramente declarativa da de-
cisão de certificação, explica-se na medida em que a utilização abusiva
ou em condições legalmente inadequadas das contribuições recebidas
implica (na parte correspondente à Contribuição Pública Nacional)
ou pede implicar (na parte correspondente à Contribuição Comu-
nitária) um encargo orçamental para o erário público dos Esta-
dos-membros.

XV. Se a certificação mais não é do que uma verificação factual
e contabilística das indicações contidas no pedido de pagamento de
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saldo, é porque tal conceito de certificação (e noção do seu conteúdo
útil) é demasiado restritivo e redutor das actividade em que se encontra
inserida. Trata-se de eleger despesas merecedoras de co-financiamen-
to, não se apresentando legítimo reduzi-la a uma mera verificação
contabilística, desvirtuando-se assim a capacidade de saneamento da
boa gestão exigível aos beneficiários dos dinheiros públicos consig-
nados à formação profissional.

XVI. O acto impugnado nos autos acima identificados tem pleno
suporte de facto e de direito, enquadra-se na esfera da competência
do seu autor e foi praticado em tempo útil, pelo que, nestes termos,
deve a douta Sentença proferida ser revogada.

A Recorrida contra-alegou formulando as seguintes conclusões:
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 do artigo 6o,
no 1, do Reg. 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 Esta-
do-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 aprovadas 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 2.a 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
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 fixa das 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 re-
curso apresentadas pelo recorrente.

O Magistrado do M. Público emitiu Parecer no sentido da con-
firmação da sentença recorrida. (cfr. fls. 469).

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
1 - A MATÉRIA DE FACTO
A matéria de facto pertinente é a dada como provada na sentença

recorrida, que aqui consideramos reproduzida, como estabelece o no 6,
do artigo 713o do CPC.

2 - O DIREITO
Fixada a matéria factual cumpre conhecer do direito.

(1) Vd., entre outros, os recentes Acórdãos de 3/5/00, de 31/5/00, de 24/1/01, de 21/3/01,
de 10/5/01 e de 4/7/01, Recs. n.os 45.423, 43.883, 46.982, 47.292, 46.334 e 46.774, res-
pectivamente.

(2) Veja-se a jurisprudência do TJCE indicada nos citados Acórdãos.
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Como se retira do antecedente relato o presente recurso juris-
dicional dirige-se contra uma sentença que, nos termos da al. b)
do n.o 2 do art. 133.o do CPA, declarou nulo o acto impugnado por
ter considerado que «competência para praticar o acto de aprovação
do saldo relativo às acções que beneficiem das contribuições do FSE
pertence à CCE.

Esse acto de aprovação baseia-se na certificação feita pelo Estado-
-membro quanto à exactidão factual e contabilística das indicações con-
tidas nos pedidos de pagamento de saldo.

De acordo com a jurisprudência do STA, com a qual concordamos,
o acto de certificação, da competência do DAFSE, assume uma função
instrumental, uma fase integrada no processo administrativo do paga-
mento do saldo, tendo por finalidade habilitar a Comissão Europeia
a tomar a decisão definitiva sobre essa matéria, isto apesar de se con-
figurar como um acto destacável - e, por isso, contenciosamente recorrível
- na medida em que impede que a Comissão aprove o pagamento de
verbas em relação a despesas não certificadas. - cfr. Acórdãos de 14/11/97,
rec. 40.687 e de 3/2/98, rec. 41.732.

O acto certificativo sobre a exactidão factual e contabilística por parte
do Estado-membro, traduz-se apenas no exercício do poder de comprovar
a ocorrência de determinados factos, seja no plano de facto, seja no
âmbito contabilístico. Destina-se a verificar da veracidade dos factos
alegados pelos interessados e ainda sobre se os elementos contabilísticos
apresentados correspondem ou não à verdade.

«É, pois, contra esta decisão que o recurso jurisdicional se insurge,
defendendo que o acto impugnado não sofre do apontado vício de
incompetência absoluta e, consequentemente, a necessidade da sua
revogação.

Esta questão - a da competência da Autoridade Recorrida para
tomar decisões relacionadas com aprovação (certificação) dos ele-
mentos contabilísticos contidos nos pedidos de pagamento, bem como
com as ordens de devolução de quantias recebidas do FSE que não
tiveram a devida aplicação - tem sido objecto da atenção deste Tribunal
que, por diversas vezes, já se pronunciou no sentido acolhido na
sentença recorrida.(1)

Na verdade, tem sido, repetidamente, dito - de resto sufragando
a jurisprudência do TJCE nesta matéria (2) - que, por força do disposto
no n.o 1. do art. 6.o do Reg. CEE n.o 2.950/83, a competência para
proferir a decisão final sobre os pedidos de pagamento de saldo nos
casos de contribuição comunitária para as acções de formação se
encontra sediada na Comissão Europeia, pelo que as decisões do
DAFSE relacionadas com a aprovação, suspensão, redução ou su-
pressão daquela contribuição, bem como com a devolução das quantias
entregues no seu âmbito serão nulas por ausência absoluta de
competência.

Deste modo, e em obediência ao que se dispõe no art. 8.o, n.o 3
do Código Civil, iremos acompanhar tal jurisprudência.

Lê-se no citado Acórdão deste Tribunal de 23/3/01, Rec. n.o 47.292:
«Na verdade, é à Comissão que compete praticar o acto de aprovação

do saldo relativo às acções que beneficiem das contribuições do Fundo,
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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 os custos reais da
acção correspondem aos custos certificados, aliás, em consonância com
o disposto no artigo 7o, no 2 do já aludido Regulamento 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 referentes a acção
de formação co-financiada pelo FSE, não impede a Comissão de apreciar
de elegibilidade das despesas não certificadas, não estando a Comissão
circunscrita, em tal situação, a apreciar apenas as despesas aprovadas
pelo DAFSE, daí a insubsistência da tese sustentada pelo Recorrente
nas suas alegações (cfr. fls. 398-399).

De facto, como já antes se realçou, 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
definitivamente inelegíveis caso a Comissão venha a tomar uma decisão
nesse preciso sentido, não se aderindo, por isso, à posição sustentada
pelo Recorrente nas suas alegações (cfr. fls. 399-401).

Vê-se, assim, que, contrariamente ao defendido pelo Recorrente nas
suas alegações (cfr. fls. 401-405), a decisão das autoridades competentes
do Estado-membro de não certificação de uma parte das despesas se
assume juridicamente como uma mera proposta dirigida à Comissão
de considerar tais despesas inelegíveis.

Pode, por isso, concluir-se, contra o defendido pelo Recorrente, 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 com-
petentes, 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 contribuição-co-
munitária por parte da Comissão que «assume sozinha, em relação aos
beneficiários, a responsabilidade jurídica de tal decisão, independen-
temente de saber se essa decisão acolhe ou não a proposta da autoridade
nacional» - apud. o Acórdão do T. Justiça das Comunidades Europeias,
de 24-10-96, in «Colectânea Anotada de Jurisprudência 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 competentes
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 disposto no no 1 do artigo
5o da Decisão 83/516, sobre a contribuição comunitária, proposta que
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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 Comissão
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 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 problema
de direito interno de cada Estado-membro», reconhecendo que este po-
derá «ter um interesse legítimo, designadamente em caso de risco de
falência do beneficiário da contribuição financeira, em exigir a restituição,
a titulo cautelar, para evitar ter que suportar eventualmente o encargo
na sequência da decisão final da Comissão.»

Porém, tal possibilidade de restituição a titulo puramente cautelar,
com referência 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 proce-
dimento 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 pagamento
da alegada dívida e desencadear os mecanismos de cobrança coerciva,
também lhe estando vedado formular essa exigência antes de a Co-
munidade 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.

Na verdade, sendo a Comissão, por força do artigo 6o, no 1 do Re-
gulamento, 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.

Vidé, neste sentido, o Acórdão do Tribunal de Justiça das C.E., de
11-7-96 -Proc. T - 271/94, in «Colectânea Anotada de Jurisprudência
Comunitária», ano 9o, no 25, 1997, págs. 213 e seguintes.

Por outro lado, como se assinala no Ac. de 3-5-00, Rec. 45.423:
«ainda que os preceitos de 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 Regu-
lamento 2950/83, em virtude do primado do Direito Comunitário».

Podemos, assim, concluir que o Director-Geral do DAFSE não dis-
punha de competência para ordenar as devoluções nos moldes em que
neste caso o fez.
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Do exposto resulta que a sentença recorrida não merece censura quan-
do decidiu pela nulidade tio acto objecto de recurso contencioso, com
fundamento em incompetência por falta de atribuições ou incompetência
absoluta.»

Deste modo, e pelos apontados fundamentos, é de sufragar a decisão
recorrida.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal
em negar provimento ao recurso e em confirmar a douta decisão
recorrida.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Alberto Costa Reis (relator) —
António Samgaio — Pamplona de Oliveira.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

INFARMED — Transferência de farmácia. Tempestividade de
apresentação do recurso. Acto vinculado.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A matéria de apresentação do recurso contencioso cons-
titui matéria de excepção, pelo que a prova dos factos
em que a mesma se materializa cumpre àquele que a
invocou.

2 — A transferência de farmácias só pode ser autorizada quan-
do, posteriormente à sua instalação, ocorram as alterações
previstas na lei que tornem a sua exploração económica
inviável.

3 — A decisão de autorização é, pois, é um acto vinculado
e, porque assim, se a mesma não respeitar os pressupostos
legais está ferida de vício determinante da sua invalidade.

Recurso n.o 46.823 em que é recorrente Conselho de Administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento e Álvaro
Augusto Pedro Agante e recorrida Maria da Luz Baptista de Oli-
veira Moura de que foi Relator o Exm.o Sr. Cons. Dr. Costa Reis.

Maria da Luz Baptista de Oliveira Moura, na qualidade de pro-
prietária do estabelecimento de farmácia denominado “Farmácia
Aliança”, interpôs, no Tribunal Administrativo de Círculo do Porto,
recurso contencioso de anulação da deliberação, de 8/10/98, do Con-
selho de Administração do Instituto Nacional de Farmácia e Me-
dicamento (INFARMED) que autorizou a transferência do estabe-
lecimento de farmácia denominado “Farmácia Agante”, pertença do
Recorrido Particular Álvaro Augusto Pedro Agante, da freguesia de
Pedrouços para a freguesia de Vermoim, ambas do concelho da Maia,
para o que alegou que a mesma se encontrava ferida por vícios de
forma — falta de fundamentação e falta de audiência dos interessados
— e de violação de lei — erro nos pressupostos de facto e de direito.

Tal recurso mereceu provimento e, em consequência, a sindicada
deliberação foi anulada, por ter sido entendido que a mesma estava
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inquinada dos vícios que lhe foram imputados, já que, por um lado,
a sua fundamentação era obscura e contraditória, o que equivalia
a falta de fundamentação, e, além disso, fora tomada sem que, pre-
viamente, tivesse sido dado cumprimento ao disposto no art. 100.o
do CPA e, por outro, porque assentou em errados pressupostos de
facto e de direito.

Inconformados com o assim decidido tanto a Autoridade Recorrida
como o identificado Recorrido Particular interpuseram recursos ju-
risdicionais para este Supremo Tribunal pedindo a sua revogação.

A Autoridade Recorrida concluiu as suas alegações da seguinte
forma:

a) É manifesta a procedência do presente recurso, porquanto a
sentença recorrida ao considerar a existência de vício de forma, por
falta de fundamentação, não procedeu à correcta ponderação dos
elementos constantes do processo. É que

b) No parecer da Comissão de Avaliação a proposta de deferimento
do pedido de transferência é fundamentada na seguinte ordem de
razões:

1. — Decréscimo relativo da facturação anual a entidades, tendo
em conta os dados oficiais do Índice de Preços ao Consumidor — Clas-
se V.

2. — As alterações dos limites geográficos das freguesias do con-
celho que determinaram a existência de um elevado número de far-
mácias a um raio de 800 metros do local onde se encontra instalada
a farmácia Álvaro Agante.

c) A forma através da qual se alcançou a primeira das premissas
referidas e a questão de saber se tal premissa corresponde à realidade
dos factos, depois de ponderados os documentos de prova apresen-
tados pelo Recorrido Particular e a sua subsunção no critério adop-
tado, reportam-se à discussão da questão de fundo, nomeadamente,
à análise do vício de violação de lei por erro quanto aos pressupostos
de facto e de direito. Acresce que

d) No que concerne à questão da capitação a sentença recorrida
não teve em conta que no ponto V (conclusões) do parecer em causa
se refere a propósito das alterações geográficas no concelho onde
está instalada a farmácia, nomeadamente, o facto de existirem várias
outras farmácias num raio da farmácia Álvaro Agante. Pelo que

e) A discriminação da capitação da farmácia resultante da sua trans-
ferência não significa, como pretende a sentença recorrida, que dessa
transferência irá decorrer uma diminuição da facturação ou que tal
facturação seja maior se a farmácia continuar instalada em Pedrouços.

O Recorrido Particular, por seu turno, formulou as seguintes
conclusões:

a) Nos termos do art. 29.o, n.o 3 da L.P.T.A., o prazo para a in-
terposição de recurso de acto não sujeito a publicação obrigatória
conta-se, para os interessados que não tenham de ser notificados,
a partir do conhecimento do início da respectiva execução;

b) Cabe ao interessado/recorrente demonstrar, em sede do recurso
contencioso, que o seu recurso é tempestivo, isto é, cabe-lhe provar
em que tomou conhecimento do início da execução do acto admi-
nistrativo que pretende impugnar e que desde esse momento até à
interposição do recurso contencioso não decorreu mais de dois me-
ses — o prazo legal de interposição;

c) Em sede de recurso contencioso de anulação, não foi demons-
trado pela Recorrente o momento em que tomou conhecimento do
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início da execução da deliberação impugnada, pelo que deveria o
referido recurso ter sido rejeitado por falta deste pressuposto pro-
cessual, uma vez que a deliberação impugnada data de Outubro de
1998;

d) Os pressupostos processuais são de conhecimento oficioso, pelo
que não necessitam de ser alegados pelas partes, devendo ser objecto
de decisão por parte de qualquer tribunal, mesmo em sede de recurso
de sentença;

e) Perante a falta de prova da tempestividade do recurso con-
tencioso de anulação — a cargo da Recorrente — deveria e deve ser
dado provimento à excepção dilatória da extemporaneidade do recurso
contencioso;

f) A Recorrente não demonstrou, igualmente, ser parte legítima
no recurso por si interposto, na medida em que não demonstrou
ser titular de um interesse directo, pessoal e legítimo na anulação
do acto recorrido, pelo que decidiu mal o Tribunal a quo quando
considerou improcedente a excepção dilatória da ilegitimidade activa;

g) A falta de interesse legítimo e directo, da parte da Recorrente
na anulação do acto recorrido, impunha a sua consideração como
parte ilegítima, pelo que errou o a quo na aplicação do direito pro-
cessual aos factos sub judice;

h) A Recorrente não pode nem deve ser considerada «interessada»,
nos termos e para os efeitos do disposto no art. 100.o do C.P.A.,
pois a ser-lhe reconhecida a qualidade de interessada, o que não
se concede, sempre seria uma mera interessada secundária, quali-
ficação que não integra a classe restrita dos interessados com direito
de audiência prévia;

i) Não tendo a Recorrente, proprietária da “Farmácia Aliança”,
direito a ser ouvida antes da tomada de decisão final do procedimento
administrativo desencadeado pelo Recorrido particular com vista à
transferência da sua farmácia, não padece a deliberação recorrida
do vício de forma por falta de audiência dos interessados;

j) A inexistência de um direito de audiência prévia da recorrente
faz cair o vício de forma por falta de audiência prévia imputado in-
devidamente ao acto recorrido pelo Tribunal a quo;

k) De acordo com o disposto no ponto 18.o da Portaria n.o 325/97,
de 13/5, mais precisamente, no n.o 1, alínea d), as condições que
podem justificar a transferência da farmácia são de apreciação dis-
cricionária por parte da Administração, apreciação essa insusceptível
de apreciação jurisdicional;

l) Ao contrário do alegado na sentença sob recurso, o parecer
da Comissão de Avaliação, que serviu de fundamento à deliberação
impugnada, é suficientemente claro e congruente nos fundamentos
que apresenta e enquadra-se perfeitamente na letra e no espírito
da Portaria n.o 325/97, de 13 de Maio;

m) A sentença sob recurso assenta, por outro lado, num erro de
apreciação que não pode deixar de constituir fundamento para a sua
revogação;

n) A deliberação impugnada não padece, assim, do vício de forma
por falta de fundamentação, pelo que, mais uma vez, decidiu mal
o Tribunal a quo quando se pronunciou em sentido oposto: a clareza,
suficiência e congruência da fundamentação constante do Parecer
da Comissão de Avaliação, objecto de apropriação pela deliberação
impugnada, torna clara, suficiente e congruente a fundamentação des-
ta deliberação;
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o) Errou ainda o Tribunal a quo na sentença por si proferida,
ao considerar que não existiam indicadores financeiros negativos e
ao pôr em causa a apreciação discricionária feita pela Comissão de
Avaliação quanto à inviabilidade da exploração económica desse es-
tabelecimento na área da sua situação;

p) Como errou ao considerar que o volume de vendas da Farmácia
Álvaro Agante, propriedade do Recorrido articular, poderia vir a di-
minuir em caso de transferência do estabelecimento, em função da
diminuição da capitação habitacional da freguesia de Vermoim, e
errou pois, concretizada a transferência em Agosto de 1999, a Far-
mácia Álvaro Agante viu aumentado e seu volume de vendas e de
facturação;

q) A deliberação do INFARMED, de 8/10/98, é assim perfeitamente
legal, não padecendo de nenhum dos vícios, de forma e de violação
de lei, que lhe foram imputados pelo Tribunal a quo;

r) Deve, assim, a sentença sob recurso ser revogada, ou anulada,
por ter feito uma errada apreciação dos factos e ter feito uma errada
aplicação do direito aos factos em apreciação nos autos, nomeada-
mente por ter aplicado erradamente os arts. 2.o e 28.o da L.P.T.A.,
o art. 124.o do C.P.A. e o ponto 18.o, n.o 1, alínea d) da Portaria
n.o 325/97, de 13/5, e, nessa medida, não ter considerado procedentes
as excepções dilatórias, de conhecimento oficioso, da extemporanei-
dade do recurso e da ilegitimidade processual activa, e ter dado pro-
vimento ao recurso interposto pela Recorrente.

A Agravada contra-alegou para concluir do modo que se segue:
1. Não é o recorrente que tem que alegar a tempestividade do

conhecimento oficioso, sendo certo que o ónus da prova dos factos
integradores da extemporaneidade do recurso contencioso incumbe
a quem alega a excepção.

2. O recorrente não alegou tal excepção na Primeira Instância,
nem demonstrou quaisquer factos susceptíveis de conduzir à demons-
tração de tal excepção.

3. De qualquer forma, verifica-se que a recorrida demonstrou a
tempestividade da interposição do recurso na petição inicial, sendo
certo que o disposto no n.o 2 do art.o 343.o do Código Civil atribui
o ónus da prova à parte contra quem é proposta a acção;

4. A recorrida é parte legítima no recurso interposto, porquanto
alegou e demonstrou que a transferência em causa afecta as concretas
e existentes circunstâncias do exercício da sua actividade, e diminui
a capitação inerente à farmácia que explora para metade.

5. Para além de tais factos, sempre a sua qualidade de proprietária
da única farmácia existente na freguesia conduziria, ipso facto, à exis-
tência de tal legitimidade.

6. No relevo, neste problema, a natureza dos interesses invocados
pela requerente, porquanto foram interesses puramente financeiros
que conduziram ao pedido de transferência da farmácia dos presentes
autos.

7. A diminuição da capitação é um elemento objectivo, que conduz
à certa diminuição da clientela da recorrida.

8. O acto recorrido padece ainda de vício de forma por falta de
audiência dos interessados, in casu a recorrida, nos termos do
art.o 100.o do CPA.

9. Na verdade, à recorrida, conforme foi dado como provado na
douta sentença proferida, não foi dada oportunidade de se pronunciar
sobre o processo de transferência, sendo certo que, em face dos factos
alegados, lhe assistia legitimidade procedimental.
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10. Acresce que o acto recorrido padece de manifesta falta de
fundamentação, designadamente por os seus fundamentos não serem
de todo claros (o parecer em que se baseia o acto refere apenas
que parece existir um “valor flutuante relativo” nos valores da fac-
turação do recorrente particular).

11. Os fundamentos daquele acto são ainda totalmente incongruen-
tes, porquanto as suas premissas não conduzem à decisão tomada
a final, na medida em que a capitação que passará a corresponder
à farmácia cuja transferência foi autorizada é inferior àquela que
até aí lhe correspondia, sendo certo que a transferência foi autorizada
em virtude de problemas financeiros por que estava a passar.

12. Por outro lado, a articulação entre tais fundamentos — da ca-
pitação e da facturação — conduziria a decisão totalmente oposta
àquela que foi tomada: o estabelecimento em causa poderia ter maio-
res rendimentos no local em que se encontrava do que no novo local.

13. Por outro lado, considera-se no Parecer em que se baseia o
acto recorrido que os limites geográficos das freguesias que compõem
o concelho em que se insere a farmácia do requerente conduzem
à admissibilidade da transferência, não se concretizando minimamente
quais as alterações que ocorreram, ou quais os limites alterados.

14. Não se enunciaram os motivos de facto e de direito que levaram
o agente a praticar o acto em causa, que padece de manifesta falta
de fundamentação.

15. O Parecer em causa é totalmente obscuro e incongruente, não
se alicerçando em quaisquer documentos juntos ao processo admi-
nistrativo que conduzam às conclusões em que se baseia.

16. O acto em causa padece ainda do vício de violação da lei,
por erro nos pressupostos de facto e erro de direito.

17. Erro nos pressupostos de facto, na medida em que os factos
que foram considerados provados — alterações de índole geográfica,
urbanística ou de qualquer outro tipo — revelam-se totalmente er-
rados, conduzindo à solução oposta.

18. Consta do parecer em causa que o recorrente terá diminuído
a sua facturação, quando os valores pelo mesmo apresentados re-
flectem um crescimento em termos relativos nos últimos cinco anos,
sendo de anotar que no ano de 1997 se verificou um aumento nas
vendas de 18 % em relação a 1996.

19. Por outro lado ainda, e conforme ficou dito, a capitação da
farmácia requerente, na sua nova localização, irá diminuir, ao invés
de aumentar.

20. Não existiram quaisquer alterações nos limites geográficos das
freguesias do concelho da Maia.

21. Acresce ainda que padece a deliberação em causa de erro de
direito, porquanto a Portaria em que se baseou o INFARMED para
conceder provimento à pretensão do requerente teve por razão de
ser a existência de alterações nos factores de referência que desvirtuam
as condições de garantia de bom funcionamento das farmácias, como
a criação de novas freguesias, ou alterações rodoviárias que a farmácia
da população, o que não ocorre in casu e não foi sequer alegado
pelo recorrente particular, quer na sua petição inicialmente apre-
sentada, quer na resposta deduzida nos autos aqui em causa.

22. Os documentos juntos pelo recorrente são manifestamente ex-
temporâneos, porquanto não se tornaram necessários em virtude da
sentença de primeira instância, referem-se a factos anteriores ao final
dos articulados naquela sede, sendo certo que deverá ser ordenado
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o seu desentranhamento, desconhecendo-se ainda a sua veracidade,
motivo pelo qual vão impugnados.

23. A douta decisão proferida fez correcta apreciação dos factos
e aplicação de tais factos ao direito, motivo pelo qual não merece
qualquer censura.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido do não provimento dos recursos.

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
1. MATÉRIA DE FACTO
Julgam-se provados os seguintes factos:
1. A Recorrente é proprietária do estabelecimento de farmácia

denominado “Farmácia Aliança”, sita na Rua Nossa Sr.a da Caridade,
952, Vermoim, Maia.

2. O estabelecimento de farmácia da Recorrente era o único exis-
tente na freguesia de Vermoim, Maia.

3. A população residente actual daquela freguesia cifra-se em cerca
de 13.000 habitantes.

4. Mediante requerimento datado de 30/6/97 o Recorrido Particular
Álvaro Agante, na qualidade de proprietário e Director Técnico da
farmácia “Álvaro Agante”, sita na Rua D. Afonso Henriques, 1289,
da freguesia de Pedrouços, concelho da Maia, solicitou ao Conselho
de Administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medica-
mento a transferência daquele estabelecimento de farmácia para a
Av. D. Manuel, n.o 1994, da freguesia de Vermoim.

5. Na sequência da apresentação desse requerimento o INFAR-
MED solicitou ao Recorrido Particular o envio de documentos re-
lativos às facturações anuais dos 5 anos anteriores.

6. Em resposta a tal solicitação o Recorrido Particular endereçou
ao INFARMED as declarações de rendimentos apresentadas nos anos
de 1993 a 1997, derivados da exploração do seu estabelecimento de
farmácia.

7. Desses documentos resulta que, relativamente a esses anos, o
Recorrente contencioso apresentou os seguintes resultados:

1993:

Total dos proveitos: 72.304.160$00
Total dos custos: 70.812.597$00
Lucro fiscal: 1.491.563$00

1994:

Total dos proveitos: 78.172.099$00
Total dos custos: 76.483.272$00
Lucro fiscal: 1.688.827$00

1995:

Total dos proveitos: 76.695.994$00
Total dos custos: 74.958.375$00
Lucro fiscal: 1.737.619$00

1996:

Total dos proveitos: 85.516.324$00
Total dos custos: 84.447.169$00
Lucro fiscal: 1.069.155$00
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1997:

Total dos proveitos: 87.890.750$00
Total dos custos: 88.871.838$00
Lucro fiscal: 981.088$00

8. A Comissão de Avaliação, constituída ao abrigo da al. b), do
n.o 2, do art. 18.o da Portaria n.o 806/87, de 22/9, na redacção dada
pela Portaria n.o 325/97, de 13/5, emitiu, em 8/9/98, parecer favorável
à pretensão do Recorrido Particular.

9. No fundamental desse parecer consta o seguinte:
“A Farmácia Álvaro Agante encontra-se inserida na freguesia de Pe-

drouços que possui actualmente duas farmácias abertas ao público cor-
respondendo uma capitação de 6.923 habitantes. A zona geográfica para
onde se pretende inserir, para Administração Fiscal freguesia de Vermoim
(cidade da Maia), possui actualmente na farmácia aberta ao público
a que corresponde uma capitação de 12.105 habitantes, e caso venha
a ser autorizada a transferência a capitação por farmácia passará a
ser de 6.052 habitantes.

...
Os elementos apresentados pelo Dr. Álvaro Agante, proprietário e di-

rector técnico da Farmácia Álvaro Agante, sita em Pedrouços, na Rua
D. Afonso Henriques, n.o 1289, enquadram-se nas situações previstas
na al. d) do n.o 1 do n.o 18 da Portaria n.o 806/87, de 22/9, alterada
pela Portaria n.o 325/97, de 13/5 porquanto:

Tendo em atenção a gestão e viabilidade da farmácia, da análise
da facturação anual a entidades dos últimos 5 anos, 1993/1997 inclusive,
apurou-se um decréscimo de valores totais em termos absolutos de 1993
para 1994 e 1995 para 1996, verificando-se o contrário de 1994/1995
e 1996 para 1997, contudo, e tendo em atenção o Índice de Preços
Consumidor anula INE/Classe V — Saúde — Medicamentos, que indica
que um crescimento médio de 5 % ao ano, leva-nos a concluir, agora
em termos relativos, por um decréscimo ainda maior nos anos já referidos
e um acréscimo menor na transição de 1994 para 1995 e de 1996 para
1997 dos citados valores da facturação total anual, parecendo indicar
um valor flutuante relativo àqueles valores.

CONCLUSÃO:
Acolhendo a fundamentação apresentada, ou seja, a alteração pos-

terior (à instalação da farmácia) dos limites geográficos das freguesias
que compõem o concelho, que implicou a separação das farmácias por
freguesias, o facto é que existe um elevado número de farmácias numa
zona geográfica delimitada por uma circunferência de raio aproximado
de 800 metros.

Verificados os pressupostos pode-se concluir que a Farmácia Álvaro
Agante, sita em Pedrouços ... é enquadrável na al. d) do n.o 1 do n.o 18.o
da Portaria n.o 806/87, de 22/9, alterada pela Portaria n.o 513/92, de
22/6, e Portaria n.o 325/97, de 13/5, uma vez considerados os indicadores
financeiros negativos face à viabilidade económica da farmácia e desde
que respeite as distâncias mínimas às outras farmácias, centros de saúde
e estabelecimentos hospitalares.”

Vd. fls. 90 a 92 do Instrutor que se dão como reproduzidas.
10. Mediante deliberação do Conselho de Administração do IN-

FARMED, datada de 8/10/98, foi autorizada a transferência do es-
tabelecimento de farmácia denominado “Álvaro Agante” da freguesia
de Pedrouços para a freguesia de Vermoim, ambas do concelho da
Maia.
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11. A Recorrente não foi ouvida no âmbito do processo admi-
nistrativo que foi ultimado com a prolação do acto impugnado.

2. O DIREITO
O presente recurso jurisdicional, como se vê do antecedente relato,

dirige-se contra uma sentença que, por um lado, julgou a Recorrente
contenciosa (ora Agravada) parte legítima e, consequentemente, im-
procedente a excepção de ilegitimidade suscitada pelo Recorrido Par-
ticular e, por outro, anulou a deliberação sindicada no convencimento
de que a mesma sofria dos vícios que lhe foram imputados, quer
os que se referiam à forma — falta de fundamentação e incumpri-
mento do disposto no art. 100.o do CPA — quer os que a atingiam
na sua substância — falta de pressupostos de facto.

Esta decisão, contudo, não convenceu nem a Autoridade Recorrida
nem o Recorrido Particular (ora Agravantes), defendendo aquela que,
ao contrário do decidido, a sua deliberação se encontrava devidamente
fundamentada e, além disso, que ocorriam os pressupostos de facto
que a sustentaram, e este que o recurso contencioso tinha sido apre-
sentado extemporaneamente, que a Agravada não tinha legitimidade
para recorrer e que aquela deliberação não estava inquinada de vício
que pudesse determinar a sua anulação.

Impõe-se, pois, analisar as razões da discordância dos Agravantes,
começando-se pelas alegadas excepções, ou seja, pela extemporanei-
dade da apresentação do recurso (por ser de conhecimento oficioso)
e pela falta de legitimidade da Recorrente.

1. O Agravante particular defende, pela primeira vez, neste recurso
jurisdicional a tese da intempestividade da apresentação do recurso
contencioso por considerar que o mesmo foi apresentado para além
do prazo legal.

Na verdade, e de acordo com o seu raciocínio, sendo este de dois
meses (contados do conhecimento do início da execução da delibe-
ração sindicada, atento o facto da Recorrente não ter sido dela no-
tificada) e sendo que essa apresentação ocorreu muito para além
desse prazo o recurso contencioso deveria ter sido imediatamente
rejeitado, a menos que a Recorrente tivesse provado que essa apre-
sentação fora feita dentro dos dois meses imediatos ao momento
em que tivera conhecimento do início da execução daquela de-
liberação.

Ora, conclui, essa prova não foi feita.
Todavia, o Agravante não tem razão.
Com efeito, sendo a deliberação ora impugnada meramente anu-

lável e sendo que o regime da sua anulabilidade é o regime geral,
a sua sindicância contenciosa tinha de ser feita no prazo previsto
no art. 28.o da LPTA, isto é, no prazo de 2 meses, contados, nos
termos do art. 279.o do Código Civil (n.o 2 daquele art. 28.o) “a partir
do conhecimento do início da respectiva execução” (n.o 3 do art. 29.o
da LPTA), uma vez que a Recorrente não foi dela notificada.

Por outro lado, a falta de tempestividade na apresentação de um
recurso contencioso constitui matéria de excepção pelo que, nos ter-
mos gerais, a prova dos factos em que a mesma se materializa cumpre
àquele que a invocou — n.o 2 do art. 342.o do Código Civil.

Nesta conformidade, o Agravante particular só teria razão na ar-
guição desta excepção se tivesse provado que a Agravada teve co-
nhecimento do início da execução da deliberação sindicada mais de
dois meses antes da apresentação do recurso contencioso, isto é, que
entre o conhecimento pela Recorrente contenciosa do início da exe-



(1) Prof. F. Amaral, in Direito Administrativo, vol. IV, págs. 170 e 171.
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cução da deliberação impugnada e a apresentação do recurso con-
tencioso tenham decorrido mais de dois meses.

Ora o Agravante nada alegou a este propósito ao longo do recurso
contencioso e, consequentemente, nada provou.

Esta questão foi suscitada, ex novo, neste recurso jurisdicional e
nem aqui foi junto qualquer tipo de prova dessa alegação.

Nesta conformidade é forçoso concluir inexistirem razões que pos-
sam fundamentar a rejeição do recurso contencioso por extemporânea
interposição.

Improcede, assim, a arguição da invocada excepção.
Vejamos agora a questão da legitimidade da Recorrente con-

tenciosa.
2. A legitimidade no campo processual administrativo, à semelhança

do que acontece com o que se passa no direito processual civil, afere-se
pelo interesse em demandar, o que vale por dizer que será parte
legítima quem tiver interesse em demandar. — vd. art. 26.o do CPC.

Nesta ordem de ideias, e de acordo com o que se determina no
disposto nos arts. 821, n.o 2, do Código Administrativo e 46, n.o 1,
do RSTA, a concretização daquele conceito, isto é, do que se deve
entender por interesse em demandar, passa pela titularidade de um
interesse “directo, pessoal e legítimo” na causa, esclarecendo a dou-
trina que o interesse se diz directo “quando o benefício resultante
da anulação do acto recorrido tiver repercussão imediata no inte-
ressado”, se diz pessoal “quando a repercussão da anulação do acto
recorrido se projectar na própria esfera jurídica do interessado”, e
que será legítimo “quando é protegido pela ordem jurídica como
interesse do Recorrente”. (1)

Nesta conformidade, só será parte legítima quem se apresente na
qualidade de titular de um interesse directo, pessoal e legítimo, en-
tendido este à luz do que se prescreve no n.o 4 do art. 268.o da
CRP.

No caso sub judicio está demonstrado — vd. pontos 1 e 2 do pro-
batório — que a Recorrente contenciosa é proprietária de uma far-
mácia na freguesia para onde o Recorrido Particular pretende trans-
ferir a sua, como está demonstrado que essa transferência implica
que a capitação da farmácia da Recorrente passe de cerca de 13.000
habitantes para metade.

Se assim é não se pode duvidar de que essa transferência, a con-
cretizar-se, irá atingir directamente os interesses da ora Agravada
já que esta, por esse facto, verá aumentada a concorrência no ramo
da sua actividade, o que, em princípio, determinará uma diminuição
na possibilidade da obtenção de lucros.

Tanto basta para que se possa afirmar que a mesma tem nesta
causa um interesse directo, porque é imediato o benefício que dela
pode resultar, pessoal, porque o mesmo atinge a sua esfera jurídica,
e legítimo, porque tem protecção legal, o qual obterá satisfação com
a anulação da deliberação impugnada.

Ou, o que é o mesmo, tanto basta para que se possa dizer que
a Recorrente contenciosa é parte legítima.

Improcede, pois, a arguição desta excepção.
3. Resta saber se o Sr. Juiz a quo ajuizou bem quando considerou

que a deliberação sindicada sofria dos vícios de forma e de violação
de lei que lhe foram imputados.
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A sentença recorrida, contrariando o que se disciplina no art. 57.o
da LPTA, começou por conhecer do vício de forma (falta de fun-
damentação) justificando essa opção com o facto de que assim se
devia proceder quando “a descoberta da motivação do acto possa ofe-
recer elementos novos acerca deste último vício” e que esse era o caso
sub judicio.

Todavia, o Sr. Juiz a quo, apesar de concluir pela sua procedência
e, portanto, pela possibilidade de anulação da sindicada deliberação
unicamente com esse fundamento, não se quedou apenas pela análise
desse vício e, conhecendo dos restantes, concluiu pela procedência
de todos, o que o levou sustentar a anulação daquela deliberação
com a ocorrência de todos eles.

Não nos parece, todavia, que essa opção se justificava, uma vez
que a motivação da deliberação impugnada era conhecida e, portanto,
da prioridade do conhecimento do apontado vício de forma nenhuma
vantagem nem nenhum esclarecimento resultava.

Deste modo, e porque, in casu, a atitude correcta consiste no res-
peito do que se determina no citado preceito da LPTA, iremos começar
por analisar se a deliberação sindicada, tal como também se decidiu
na sentença recorrida, está inquinada de vício de violação de lei por
erro nos pressupostos de facto para depois, se tal se mostrar necessário,
prosseguirmos com o conhecimento dos restantes vícios.

3.1. A Recorrente contenciosa retratou o cometimento do apontado
vício de violação de lei como sendo a ofensa ao disposto na al. d)
do n.o 1 do n.o 18.o da Portaria n.o 806/87, de 22/9, na redacção
que lhe foi dada pela Portaria n.o 325/97, de 13/5.

Nos termos do citado dispositivo “Sem prejuízo do disposto no pre-
sente diploma quanto à instalação e transferência de farmácias, será
ainda autorizada a transferência de farmácias por deliberação do Con-
selho de Administração do INFARMED nas seguintes situações:

a) ...
b) ...
c) ...
d) Sempre que ocorram alterações de índole geográfica, urbanística

ou de qualquer outro tipo que tornem inviável a sua exploração.”
O que significa que a transferência de farmácias só poderá ser

autorizada quando, posteriormente à sua instalação, ocorram alte-
rações (de índole geográfica, urbanística ou de qualquer outro tipo),
que tornem inviável a sua exploração oeconómica.

Deste modo, e por essa ordem de razões, a inexistência deste pres-
suposto — ou seja, o facto da eventual inviabilidade da exploração
económica da farmácia resultar de factores que nada têm a ver com
as apontadas alterações — determina impossibilidade da autorização
da sua transferência.

A decisão de autorização é, pois, um acto vinculado e, porque
assim é, se a mesma não respeitar aquele pressuposto está ferida
de vício determinante da sua invalidade.

3.2. No caso sub judicio a Autoridade Recorrida considerou que
a alteração dos limites geográficos das freguesias que compõem o
concelho da Maia, posterior à instalação da farmácia do Recorrido
Particular, determinou a existência de um elevado número de far-
mácias na zona onde esta se situava e que esse facto concorrendo
para os seus resultados de exploração justificavam o deferimento
do pedido de transferência que aquele lhe havia sido formulado.

A Recorrente contenciosa, contudo, não se conforma com esse
entendimento, o que a levou a pedir a anulação daquela deliberação
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de deferimento, já que considera não terem ocorrido alterações nos
mencionados factores e, além disso, que estivesse demonstrada a in-
viabilidade económica da farmácia do Recorrido Particular.

Em suma: a impugnada deliberação estava inquinada por erro nos
pressupostos de facto.

E o Sr. Juiz a quo acompanhou a Recorrente nesse entendimento.
Será que este merece ser sufragado?
A nosso ver, merece.
Na verdade, e desde logo, ao contrário do que a Autoridade Re-

corrida parece ter tido como certo, está por demonstrar que a per-
manência da farmácia do Recorrido Particular no local onde se en-
contrava conduza à sua inviabilidade económica, já que, como se
alcança da análise das suas declarações fiscais, com excepção do exer-
cício de 1995, a mesma foi progressivamente melhorando os seus
proveitos ao longo dos anos em causa (1993 a 1997) e em todos
eles, com excepção de 1997 (apesar de neste ano ter alcançado um
recorde de vendas), apresentou lucros.

Por outro lado, está também por demonstrar em que a simples
alteração dos limites geográficos das freguesias do concelho da Maia
tenha, por si só, modificado as condições de exploração da farmácia
do Recorrido Particular e a tenha tornado economicamente inviável,
já que, pelo que se pode concluir do parecer que fundamentou a
deliberação impugnada, essa alteração não trouxe nenhuma modi-
ficação do número de farmácias.

Nesta conformidade inexistiam razões de facto que pudessem con-
duzir à conclusão que determinou a deliberação impugnada, isto é,
de que posteriormente à sua instalação tenham ocorrido circunstâncias
que inviabilizassem a exploração económica da farmácia do Recorrido
Particular.

Deste modo, e na medida em que a transcrita norma só consente
a transferência das farmácias em caso da sua inviabilidade económica
e estando esta por demonstrar, resta concluir que a deliberação sin-
dicada está ferida de violação de lei, por erro nos pressupostos de
facto.

A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal

em negar provimento aos recursos e em confirmar a douta decisão
recorrida.

Custas pelo Recorrido Particular, fixando-se a taxa de justiça em
60.000$00 e a procuradoria em metade.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Alberto Costa Reis (rela-
tor) — António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Reposicionamento de funcionários da DGCI. Acto recorrível.
Revogação de acto inválido consolidado. Retroactividade
de efeitos.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Não é interno o acto do Director-Geral das Contribuições
e Impostos que, revogando sem efeitos retroactivos um
acto anterior que fixara ao recorrente um determinado
posicionamento, lhe fixa um outro posicionamento na
respectiva carreira.

II — Interposto recurso hierárquico desse acto para o Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, sobre este incumbe o
dever legal de decidir tal recurso, implicando o seu silêncio
a formação de indeferimento tácito contenciosamente
impugnável.

III — Ao acto pelo qual a Administração, admitindo embora
a ilegalidade do acto anterior, mas reconhecendo ter-se
tal ilegalidade tornado inimpugnável por não interposição
atempada dos recursos que no caso cabiam, decide re-
vogar aquele acto, por razões de equidade, é aplicável
o regime de revogação dos actos válidos, podendo ser-lhe
atribuída eficácia apenas para o futuro.

Recurso n.o 46.846 em que é recorrente o Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais e recorrido Isabel Jesus Marina Lopes e relator
Ex.mo Conselheiro Dr. Costa Reis.

I — Isabel Jesus Marina Lopes interpôs no Tribunal Central Ad-
ministrativo, recurso contencioso de anulação do indeferimento tácito,
imputável ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, recaído
sobre recurso hierárquico que interpusera do despacho do Sr. Di-
rector-Geral das Contribuições e Impostos, de 28.02.96, não atribuindo
efeitos retroactivos à revogação do acto que posicionara a recorrente
na carreira, aquando da entrada em vigor do novo sistema retribuitivo,
com fundamento em violação de lei (violação das disposições conjugadas
do Decreto Regulamentar n.o42/83, de 20 de Maio, nos seus artigos
45.o, n.o 1, alínea c) e 114.o, bem como do artigo 1.o, do Decreto-Lei
n.o 119/85, de 25 de Junho) e vício de forma.

Por Acórdão daquele Tribunal de 06 de Abril de 2000 (fls. 121
a 128) foi concedido provimento ao recurso em causa.

É deste Acórdão que foi interposto o presente recurso no qual
a Autoridade Recorrida, ora Recorrente, concluiu as suas alegações
da seguinte forma:

a. O douto Acórdão ora recorrido é, salvo o devido respeito, nulo,
por Ter incorrido nos vícios previstos nas alíneas b), c) e d) do ar-
tigo 668.o do CPC;

b. É nulo, por ter cometido excesso de pronúncia, ao Ter decidido,
segundo se deduz, uma vez que o douto Acórdão ora recorrido como
o dissemos não especificou as normas consideradas como violadas,
com base num vício de violação de lei não invocado pelo recorrente
ou pelo Ministério Público no âmbito do recurso contencioso, sendo
certo que impendia sobre o recorrente, nos termos do artigo 36.o,
n.o 1, alínea d), da LPTA, o ónus de, indicando os preceitos ou prin-
cípios jurídicos que considerasse como infringidos, delimitar o objecto
do recurso contencioso;

c. É nulo, porque a fundamentação que sustenta a decisão está
em contradição efectiva com a decisão tomada;

d. Na verdade, na fundamentação do Acórdão recorrido e ao que
nos é permitido entender, parece admitir-se que o acto revogado
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e a sua ilegalidade são elementos firmados na ordem jurídica e não
constituam questão submetida à apreciação do julgador, como, aliás
sempre o defendemos, e que a ser válido, a atribuição de eficácia
retroactiva constituirá um poder discricionário do seu autor, para
depois concluir, em oposição com o que atrás tinha afirmado, que
o acto revogado é um acto inválido e que por isso tinha que ser
revogado com eficácia retroactiva;

e. Ora, decorrido o prazo legal previsto no artigo 141.o do CPA,
sem que o acto inválido seja impugnado, o mesmo consolida-se e
convalida-se na ordem jurídica não mais podendo a Administração,
ou os tribunais, invocar a ilegalidade como fundamento da revogação,
daí que o acto de 28/2/96 do DGCI tenha sido proferido com base
em critério de oportunidade, de conveniência e de reavaliação do
interesse público que à Administração compete prosseguir;

f. Ou seja, não tendo o acto de 28/2/96 do DGCI sido proferido
no prazo legal previsto no artigo 141.o do CPA não podia mais a
Administração revogar o acto com fundamento na ilegalidade, sob
pena de o acto ficar viciado de incompetência “ratione temporis”;

g. A interpretação efectuada pelo Acórdão posterga completamente
um dos princípios enformadores do Estado de Direito: o da segurança
jurídica e o prazo previsto no artigo 141.o do CPA que veio consagrar,
por via legislativa, o regime jurídico de revogação de actos ilegais;

h. Faz também uma indevida interpretação e aplicação do artigo
145.o do CPA, do seu n.o 1 porque estando em causa um acto já
consolidado e convalidado na ordem jurídica, a revogação só podia
ter efeito para o futuro, do seu n.o 2 porque legal estatuído no art.o 141,
revogar o acto com fundamento em ilegalidade e atribuir-lhe efeitos
retroactivos, e do n.o 3 porque aí é dado o poder discricionário à
Administração de atribuir efeitos retroactivos ao acto, estando, agora,
o tribunal a substitui-se à Administração quanto ao poder discricio-
nário de atribuição de tais efeitos;

i. Não se mostra, pois, Ter sido violado, pela Administração, o
art.o 145.o, n.o 2 do CPA;

j. O douto Acórdão ora recorrido retira ainda à Administração
a faculdade de utilizar os critérios de justiça, oportunidade e con-
veniência na apreciação do interesse público que, nos termos do
art.o 266.o da CRP, lhe compete prosseguir, banindo-se a revogação
propriamente dita e impondo-lhe o uso exclusivo da revogação anu-
latória, o que viola os artigos 138.o e seguintes do CPA;

k. Não demonstrou o Acórdão ora recorrido: 1.o) que o acto do
DGCI de 28/2/96 é um acto com um conteúdo revogatório; e 2.o)
que o acto “revogado” era ilegal;

l. O acto do DGCI de 28/2/96, não promoveu nenhum funcionário
à classe imediata, nem se debruça sobre qualquer pretensão formulada
em concreto por qualquer funcionário, pelo que, não estava em causa
a promoção à classe imediata anteriormente indeferida, mas, sim,
um simples reposicionamento dos funcionários do NSR;

m. Para além do douto Acórdão considerar como objecto do recurso
interposto pela recorrente um acto interno, o despacho do Direc-
tor-Geral de 28/2/96, ordenando aos serviços da Direcção Geral dos
Impostos que reposicionassem um grupo de funcionários delimitados
em função de um eventual direito que teriam à mudança de classe
de acordo com o regime remuneratório anterior à entrada em vigor
do NSR;

n. Assim, o despacho de 28/02/96, não produziu nenhum efeitos
imediatos na esfera jurídica de qualquer funcionário, não integrado
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por isso o conceito de acto administrativo stricto sensu, tal como se
encontra previsto no artigo 120.o do CPA, nem de acto lesivo, pelo
que é insusceptível de recurso hierárquico e de um eventual recurso
contencioso em caso de indeferimento, nos termos do artigo 268.o,
n.o 4 da Constituição e do artigo 25.o da LPTA;

o. Nestes termos, e nos mais de direito, deve ser julgado nulo
o Acórdão recorrido ou, caso assim se não entenda, deve ser concedido
provimento ao presente recurso, revogando-se o Acórdão, com as
legais consequências.

A autoridade recorrida não contra-alegou.
O Exm.o Magistrado do Ministério Público, no seu parecer a fls. 151

a 153v, concluiu pelo provimento do presente recurso.
II - Face aos elementos constantes dos autos dão-se como provados

os seguintes factos:
1. A recorrente solicitou a passagem de uma certidão onde cons-

tasse, entre outros elementos, o teor do despacho de 28.02.96, que
lhe concedeu o reposicionamento no N.S.R., por força da promoção
à categoria de Liquidadora Tributária Principal desde a data em que
preencheu todos os requisitos para tal promoção (26.10.89), embora
sem efeitos retroactivos;

2. Em 29.05.96 a solicitada certidão foi emitida sob a forma e nos
termos constantes da cópia junta aos autos a fls. 17/25, cujo teor
se dá por reproduzido;

3. Pela forma que consta do requerimento cuja cópia está junta
a fls. 11715 em 24.06.96 deu entrada no gabinete do Secretário de
Estado dos Assuntos fiscais, um recurso hierárquico sobre o despacho
do Director Geral das Contribuições e Impostos, que indeferiu a pro-
moção solicitada pela entrada em vigor do DL n.o 187/90 de 07.06,
que estabeleceu o novo estatuto remuneratório para o pessoal da
Administração Tributária;

4. Esse recurso não foi decidido;
5. Em 01.10.89, a recorrente tinha a categoria de Liquidadora Tri-

butária de 1.a classe, que aceitou pela posse verificada em 26.10.86;
6. À data da entrada em vigor do N.S.R., a recorrente tinha clas-

sificação de serviço para ser promovida à classe imediata Liquidadora
Tributária Principal;

7. Actualmente, é Técnica Tributária da DGI;
8. Em 14.02.96 a Técnica Superior Jurista, Ana Isabel Valente,

elaborou um parecer sobre o Assunto: Integração no N.S.R. de técnicos
tributários — posse em 1991, com o teor constante da cópia junta aos
autos a fls. 17/25;

9. Sobre este parecer o Sr. Subdirector Geral, José Ramos Ale-
xandre, em 28.02.96 lançou o seguinte parecer: “Estou de acordo
com o presente parecer. Como vem referido deve ordenar-se o re-
posicionamento dos funcionários, não devendo ser atribuído ao acto
revogatório efeitos retroactivos, produzindo, pois, efeitos só para o
futuro. À consideração superior»;

10. Em 28.02.96, o Sr. Director Geral das Contribuições e Impostos
sobre tais pareceres exarou: “Concordo, nos termos e condições pro-
postas pelo Sr. SDG - Dr. R. Alexandre”;

11. Em 04.06.96, o recorrente interpôs recurso hierárquico deste
despacho para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pe-
dindo a revogação parcial do acto e “em consequência determinar que
o mesmo seja aplicado a todos os seus destinatários e designadamente
ao agora Recorrente, com efeitos retroactivos à data em



(1) Vd. entre outros, acórdãos da 1.a Subsecção (acórdãos de 27/1/2000, p. 44.883 e de
3/2/2000, p. 44.941) e da 2.a Subsecção (acórdãos de 2/11/1999, p. 44.775, de 16/11/1999,
ps. 44.987 e 45.019, de 14/12/1999, p. 45.224, e de 1/2/2000, Ps. 45.284 e 45.327) e a totalidade
dos acórdãos até à presente data proferidos por esta 3.a Subsecção (acórdãos de 12/1/2000,
p. 44.839, de 26/1/2000, p. 44.877, e de 2/2/2000, Ps. 45.031 e 45.208).
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que o mesmo adquiriu o direito à promoção à classe imediata, o que
ocorreu em 26/10/89.”

III - O presente recurso jurisdicional dirige-se contra um Acórdão
que julgou procedente o recurso contenciosa e, consequentemente,
anulou o acto impugnado com o fundamento de que este estava ferido
de vícios de violação de lei.

Reagindo contra o assim decidido, a Autoridade Recorrida (ora
Recorrente) entende que aquele Acórdão é nulo por violar o disposto
no art. 668.o,n.o 1, als. b), c) e d) do CPC — ou seja, porque não
especifica os fundamentos de facto e de direito da decisão, porque
conhece de questão que não devia conhecer e porque os fundamentos
estão em oposição com a decisão — mas que se assim se não en-
tendesse se devia revogar o decidido não só porque o recurso con-
tencioso carecia de objecto, mas também porque a decisão de anulação
do acto impugnado resultava de errada interpretação da lei.

Analisemos, pois, os fundamentos deste recurso jurisdicional, co-
meçando-se pela invocada questão da rejeição do recurso contencioso
por carência de objecto.

1. A questão da rejeição do recurso contencioso por falta de objecto
em resultado de se não ter formado acto tácito de indeferimento,
atenta a inexistência do dever legal de decidir por parte da Autoridade
Recorrida, tem sido largamente discutida neste Supremo Tribunal
tendo-se em relação a ela formado duas correntes antagónicas.

De um lado, encontram-se aqueles que, como a agora Recorrente,
entendem que se não formou qualquer acto tácito de indeferimento
por inexistência do dever legal de decidir o recurso hierárquico que
lhe foi dirigido e, deste modo, que haveria que rejeitar o recurso
contencioso dele interposto, por carência de objecto.

De outro, estão aqueles que consideram o acto hierarquicamente
impugnado como um verdadeiro acto administrativo, um acto plural,
com eficácia externa e, sendo assim, consideram que a Autoridade
Recorrida tinha o dever legal de decidir, o que os leva a concluir
pela efectiva formação de acto tácito de indeferimento contenciosa-
mente impugnável. (1)

Justificando a primeira daquelas correntes escreveu-se no Acórdão
deste Tribunal de 4/11/99, rec. n.o 45.177:

«O despacho em causa é de mera eficácia interna, e destina-se,
exclusivamente, aos serviços dependentes do autor do acto, apon-
tando-lhe as directrizes a seguir nos casos concretos por ele referidos.

O despacho em referência não constitui, deste modo, um acto ad-
ministrativo contenciosamente sindicável, pois não integra uma de-
cisão de um órgão da Administração, que ao abrigo de norma de
direito público, vise produzir efeitos jurídicos numa situação individual
e concreta (art. 120.o do CPA), nem pode ser considerado como directa
e imediatamente lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos
do Recorrido (art. 268.o, n.o 4 da CRP).

Na presente situação, sendo o acto hierarquicamente impugnado
contenciosamente irrecorrível, não tinha a entidade ora Recorrente
o dever legal de decidir o recurso hierárquico dele interposto, pelo
que, nos termos do disposto nos art.s 9.o e 173.o, b) do CPA, não
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se formou acto tácito de indeferimento, carecendo o recurso con-
tencioso de objecto, o que acarreta a ilegalidade da sua interposição;
neste sentido, entre outros, Acórdãos de 15/3/74, in AD 154/125, de
24/2/82, ibidem 250, 267, ambos do Pleno, de 8/5/75, de 2/6/79, in
AD 216/1185 e 236/1033, e de 20/5/99, rec. n.o 42.906.

Também não se omitiu pronúncia, concreta e definitiva, sobre todos
os casos individuais abrangidos, pois a decisão concreta de cada um
deles dependia do enquadramento administrativo da respectiva si-
tuação individual no competente regime jurídico, pois apenas foi de-
terminado que essas situações concretas fossem revistas, embora aten-
dendo à orientação genericamente fixada, em termos de se chegar
à solução própria de cada uma delas.»

Parece-nos, porém, que as melhores razões para dirimir a iden-
tificada controvérsia se encontram na tese defendida pela segunda
das identificadas posições, pelo que a ela aderiremos, fazendo nossa
argumentação que a propósito tem sido exposta.

Escreveu-se no Acórdão 12/1/00, processo n.o 44.839:
«( . . . ) sendo o despacho de 28 de Fevereiro de 1996 do Di-

rector-Geral das Contribuições e Impostos um acto claramente re-
vogatório de um anterior despacho da mesma autoridade, emitido
em 28 de Novembro de 1990, que indeferira a pretensão do interessado
de ser promovido à categoria de liquidador tributário principal com
efeitos retroactivos a 10 de Março de 1990, tal despacho não seria
um acto interno, mas, pelo contrário, um acto administrativo que
traduz imediatamente efeitos lesivos num caso individual e concreto.

Nesta perspectiva, conforme se salienta no acórdão de 16 de No-
vembro de 1999, o despacho de 28 de Fevereiro de 1996 visou definir
a situação jurídico-profissional da interessada ora recorrida, produ-
zindo, pois, efeitos externos imediatos, não sendo por isso uma mera
orientação transmitida aos serviços hierarquicamente dependentes da-
quela autoridade.

E daí que sobre o Secretário de Estado dos Assuntos Piscais, a
quem foi dirigido o recurso hierárquico tendo por objecto aquele
despacho de 28 de Fevereiro de 1996 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, como resulta da informação que serviu
de base a 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.»
Esta fundamentação pode ser, ainda, enriquecida pelas seguintes

considerações, extraídas do acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo de 10/12/98, processo n.o 393:

«É exacto que o despacho do superior hierárquico, que apenas
contenha uma orientação a observar pelos serviços, é um acto interno
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que, podendo visar a emissão futura de algum acto com efeitos ex-
teriores, é contenciosamente irrecorrível (cfr. artigo 25.o, n.o 1, da
Lei de Processo nos Tribunais Administrativos). Tais orientações nun-
ca resolvem directamente situações reais, pois a solução a dar-lhes
há-de imediatamente advir de um acto que, respeitando embora os
critérios fornecidos, lhes acrescente a novidade de os imprimir, com
a adequação necessária, numa questão particular. Há que distinguir
cuidadosamente estes casos, em que o superior hierárquico fornece
meras indicações, genéricas ou abstractas, aos seus subalternos a fim
de que estes venham a resolver casuisticamente em conformidade,
daqueles em que o superior decide realmente, embora a efectivação
da decisão proferida dependa de actos de execução, isto é, de um
qualquer acréscimo de actividade. E, como resulta do que vimos ex-
pondo, os dois tipos de situações diferenciam-se pela consideração
distintiva de três realidades: os critérios teoréticos, as soluções que
os apliquem e, por último, os modos de realização prática das soluções
entretanto estabelecidas.

Ora, não parece que se deva vislumbrar no acto de 28 de Fevereiro
de 1996 uma natureza puramente indicativa de uma resolução futura.
Desde logo, porque o despacho manifestou o explícito propósito de
revogar um acto anterior que indeferira a pretensão de muitos fun-
cionários; para além de que o despacho integra ainda a intenção
de revogar as definições relativas ao posicionamento de outros fun-
cionários que, estando em situação similar àqueles, com tais definições
se haviam conformado. Ora, esta vertente destrutiva, operando a se
e sobre actos perfeitamente individualizados, não necessita de qual-
quer acréscimo ou complemento para produzir de imediato os seus
efeitos, o que significa que o acto permeou a ordem jurídica, in-
troduzindo-lhe logo uma assinalável alteração. Quanto à sua vertente
construtiva, há que reconhecer que o despacho definiu o que devia
acontecer a cada um dos funcionários a que se referiu, e em que
se incluía a ora recorrente, não deixando aos subalternos qualquer
margem de apreciação decorrente das peculiaridades concretas de
cada caso.

Convém, aliás, notar que a conformação feita pelo acto só repugna
à recorrente num único pormenor — o da não atribuição de efeitos
retroactivos à solução acolhida. Ora, é inequívoco que, neste ponto,
o acto não se limitou a orientar ou a encaminhar, mas que decidiu
em termos categóricos, de sorte que, comunicado o acto, ficou logo
claro, para cada um dos seus múltiplos destinatários, que não iria
beneficiar da aludida retroactividade.

Por outro lado, o acto recorrido não é qualificável como genérico,
pois, na medida em que produziu imediatos efeitos jurídicos em casos
individuais e concretos, a sua pronúncia recaiu sobre a ordem do
particular, em vez de simplesmente pairar no domínio da generalidade.
O que sucede é que o acto sub judice cabe na categoria dos chamados
actos administrativos plurais, já que incorpora um feixe de actos em
número correspondente à pluralidade dos seus destinatários — que
são, precisamente, as pessoas abrangidas pela decisão.

Ao invés do que defende o Ministério Público, as anteriores con-
siderações não prejudicam a doutrina de que os actos de proces-
samento de vencimentos incorporam definições jurídico-administra-
tivas directamente recorríveis. Assim é, realmente, e em princípio,
a não ser que, como resulta das regras gerais, a definição inclusa
no acto de processamento não passe da repetição de outra anterior.
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Praticado e comunicado um acto que posicione um funcionário num
determinado índice, é óbvio que o ataque a esse posicionamento não
poderá ser feito pela interposição de recurso do acto processador
que meramente secunde a definição pretérita; o que denota que os
actos de processamento de vencimentos são atacáveis, mas, como
é de regra, só na medida em que integrem uma estatuição inovatória.
Ora, o acto recorrido, embora sem descer a pormenores, definiu qual
o posicionamento futuro da recorrente nas categorias e escalões, pelo
que os actos de processamento dos seus vencimentos mais não deverão
fazer do que executar fielmente essa definição. Se dela se apartarem,
serão recorríveis; mas, enquanto a cumprirem, não o serão, pois fal-
tar-lhes-á a marca da novidade.

Aliás, ao argumentar com a recorribilidade dos actos de proces-
samento de vencimentos, o Sr. Procurador esqueceu um pormenor
de suma importância. É que, incidindo a controvérsia dos autos sobre
a retroactividade de uns benefícios, os actos de processamento dos
vencimentos futuros nunca se apresentariam como um modo de re-
solver a presente disputa, porque, debruçando-se cada um deles sobre
o que é devido “agora”, nada de decisivo conteriam sobre o que
porventura fora devido no passado. Os actos de processamento dos
vencimentos da recorrente, pela circunscrição do seu conteúdo, são
alheios ao problema que a aflige, pelo que não se apresentam como
uma base a partir da qual ela poderia resolvê-lo.

Deste modo, podemos afastar a objecção do Ministério Público,
segundo a qual o acto de 28 de Fevereiro de 1996 seria meramente
interno e genérico, pelo que teria inexistido o dever legal de decidir
o recurso hierárquico dele interposto o que conduziria à rejeição
do presente recurso contencioso, por falta de objecto.»

A estas considerações ainda se pode acrescentar o que se escreveu
no douto Acórdão desta Subsecção de 23/2/00, Rec. n.o 45.459.

Lê-se neste Acórdão:
«As precedentes considerações seriam suficientes para repelir a

tese da natureza interna e/ou genérica do acto alvo de recurso hie-
rárquico cujo indeferimento tácito constitui o objecto do presente
recurso contencioso. Acrescentar-se-á, no entanto, que, no presente
caso, sendo patente o propósito de, através do despacho de 28 de
Fevereiro de 1996, o Director-Geral das Contribuições e Impostos
”revogar” o seu despacho de 28 de Novembro de 1990, que expres-
samente indeferiu os requerimentos apresentados pelos funcionários
identificados na relação anexa à informação n.o 1184, sobre que foi
exarado — sendo, assim, inquestionável a sua natureza de acto ad-
ministrativo —, e constando o ora recorrente dessa relação (é o 2.o
da 2.a folha relativa aos técnicos verificadores tributários), impõe-se
a conclusão de que aquele acto visou produzir efeitos imediatos na
situação individual e concreta do recorrente. Foi essa, aliás, a in-
terpretação que os serviços administrativos deram ao acto em causa,
dele notificando pessoalmente o recorrente (cfr. fls. 16 destes autos),
nada mais restando aos departamentos e serviços competentes do
que proceder à execução material da estatuição nele contida, não
lhes sendo deixada qualquer margem relevante de apreciação. Sendo,
aliás, absurdo que, visando o despacho de 28 de Fevereiro de 1996
”revogar” o despacho de 28 de Novembro de 1990, da autoria da
mesma entidade (Director-Geral das contribuições e Impostos),se atri-
buísse àquele despacho a natureza de instruções dirigidas aos seus
subalternos para estes revogarem acto do seu superior, o que con-



(2) Vd. acórdãos de 16/11/99, processo n.o 44.987, de 14/12/99, processo n.o 45.399, de
12/1/00, processo n.o 44.839, de 26/1/00, processo n.o 44.877, de 27/1/00, processo n.o 44.883,
de 2/2/00, processos n.os 45.031 e 45.208, de 3/2/00, processo n.o 44.941, de 23/2/00, proc.
n.o 45.459 e de 12/4/00, proc. n.o 45.939.
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sabidamente não é permitido por lei (cfr. artigo 142.o, n.o 1, do Código
do Procedimento Administrativo, que estabelece a regra de que a
competência para a revogação de actos administrativos cabe aos res-
pectivos autores ou aos seus superiores hierárquicos).»

Improcede, assim, a questão da rejeição do recurso contencioso.
2.Resolvida esta questão impõe-se que se conheça da nulidade do

Acórdão recorrido, a qual vem reclamada com o fundamento de que
o mesmo incorreu em excesso de pronúncia, de que a decisão nele
tomada está em contradição com a sua fundamentação quer de facto
quer de direito.

Todavia a Recorrente não tem razão quando assim litiga.
Com efeito, e desde logo, não se pode alegar, simultaneamente,

que o acórdão é nulo porque carece de fundamentação e, logo a
seguir, se defende que a sua fundamentação contradiz a decisão e
isto porque ou bem que se defende a ausência de fundamentação
ou bem se defende a contradição entre a fundamentação e a decisão.

Alegar-se ao mesmo tempo a verificação de ambas estas situações
é contraditório.

Deste modo, e porque é evidente, como a própria Recorrente acaba
por reconhecer, que o sindicado Acórdão está fundamentado se julga
improcedente a alegação de que aquele carece de fundamentação.

De igual modo carece de substância a afirmação de que a decisão
tomada está em oposição com a sua fundamentação, uma vez que,
como bem se diz no douto parecer do Ex.mo Sr. Procurador Geral
Adjunto, a leitura do Acórdão mostra claramente que «(I) a revogação
se fundou na ilegalidade do acto revogado, que (II) a Administração
não está obrigada a revogar os seus anteriores despachos ilegais, mas
que pode fazê-lo, sendo porém que (III) a sua discricionariedade se
esgota na opção entre manter ou revogar o acto ilegal, que (IV) no
caso concreto estava vinculada a retirar todas as consequências do
disposto no art. 15.o do DL 187/90, de 7/6, que retroage os seus
efeitos a 1/10/89 e que (V), por consequência o acto padecia de violação
de lei.»

Daí que, também nesta parte, faleça razão à Recorrente.
Finalmente dir-se-á que também não procede a alegação de que

o Acórdão recorrido conheceu de questão que não devia conhecer,
visto que, ao contrário do pretendido, o vício que levou à anulação
do acto impugnado ter sido devidamente alegado na petição inicial,
como se vê da leitura desta.

2. Impõe-se, agora, conhecer do recurso na parte que este considera
errado o entendimento sufragado no Tribunal a quo que conduz a
que fossem atribuídos efeitos retroactivos ao despacho em causa.

Esta tese não tem merecido o acolhimento da jurisprudência deste
Supremo Tribunal que, repetida e recentemente, se tem pronunciado
sobre esta questão (2) em termos que merecem a nossa adesão, pelo
que, por economia, nos limitares a subscrever o que aí tem sido dito.

Escreveu-se no citado acórdão de 12/1/00, proc. n.o 44.839:
«Tal como se reconhece no acórdão recorrido, o aludido preceito

do Código de Procedimento Administrativo [artigo 145.o, n.o 2] fixa
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os efeitos do acto revogatório nos seguintes ternos que agora nos
interessam: em princípio a revogação produz apenas efeitos para o
futuro, excepto quando se fundamente na invalidade do acto revogado,
caso em que a revogação tem efeito retroactivo.

Interessa, por isso, interpretar o acto revogatório para poder des-
cortinar-se o seu fundamento.

Não há dúvida de que ao proferir o seu despacho de 28 de Fevereiro
de 1996, o Director-Geral das Contribuições e Impostos concordou
com a informação 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 constatação da ilegalidade dos actos revogandos.

Na verdade, a autoridade administrativa reconheceu expressamente
que, por efeitos do decurso do respectivo prazo de impugnação sem
que houvesse recurso de uma tal decisão, a ilegalidade se “conva-
lidara”, pelo que os efeitos da revogação deveriam ser equacionados
no domínio 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.

O discurso fundador produzido revela que a Administração seguiu
o entendimento expresso, por exemplo, por FREITAS DO AMARAL
e outros (Código do Procedimento Administrativo Anotado, 3.a edi-
ção, Coimbra, 1997) 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, im-
põe-se a conclusão de que também os órgãos administrativos deixam,
a partir desse momento, de os poder invocar como fundamento para
a revogação. O decurso dos prazos referidos neste artigo sem que
o acto impugnado determina a sanação deste, tudo se tem passado
como o acto fosse válido, o que, para efeitos de revogação, conduz
a aplicação do artigo 140o”.

Efectivamente, nos termos deste artigo 140.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, a lei consagrou a possibilidade de livre
revogação 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 se impõe parificar o regime de revo-
gabilidade desses actos com o da revogabilidade dos actos válidos,
face ao que se dispõe no artigo 141.o, n.o 1, do Código do Procedimento
Administrativo.



29

7840

É, portanto, este o regime a que deve obediência o acto revogatório
e não aquele que está previsto, quando aos actos inválidos, no artigo
145.o do mesmo Código.

De outro modo, a Administração estaria impedida de revogar estes
actos, face ao disposto no citado artigo 141.o, n.o1, 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 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.

De resto, é esta a orientação que este Tribunal tem adoptado em
casos idênticos (citados acórdãos de 16 de Novembro de 1999 e de
14 de Dezembro de 1999).

Espelha-se nestes arestos o entendimento de que o núcleo essencial
da fundamentação do acto contenciosamente recorrido reside na con-
sideração de que a ilegalidade de que padecia o acto revogado estava
já sanado pelo decurso do prazo sem impugnação do respectivo acto,
o que o convalidara, pelo que a revogabilidade desse acto apenas
seria compaginável com a regime de revogação dos actos validos.»

Reforçando esta argumentação escreveu-se no Acórdão de 23/2/00,
proc. n.o 45.459:

«Idêntico entendimento foi sustentado por JOSÉ CARLOS VIEI-
RA DE ANDRADE, em anotação crítica ao acórdão deste Supremo
Tribunal Administrativo, de 5 de Março de 1996, processo n.o 37.151
(”Discricionariedade e reforma de actos administrativos vinculados
desfavoráveis”, Caderno de Justiça Administrativa, n.o 11, Setem-
bro/Outubro de 1008, pág. 10), que também decidira que “a admitir-se
que o poder de revogar um acto ilegal já consolidado na ordem jurídica
assume carácter discricionário, a margem de liberdade de apreciação
esgota-se na opção quando a manter ou revogar esse acto”, mas que,
”decidindo revogar o acto administrativo, a Administração está vin-
culada a critérios de legalidade na definição ex novo da situação jurídica
concreta, não sendo livre de adoptar qualquer outra solução que não
se conforme, em todos os seus aspectos, com o respectivo regime
legal”.

O citado autor começa por salientar o desconforto que tal en-
tendimento, desde logo, suscita, pois, “por um lado, contende de algum
modo com o senso comum de justiça e de equilíbrio, radicado nessa
ideia (que integra a nossa «natureza cultural») de que, em princípio,
quem pode o mais pode o menos: se a Administração pode não dar
nada, terá de haver uma boa razão para não poder dar alguma coisa”,
e “por outro lado, temer-se-á que uma tal solução desfavoreça afinal
os interesses dos particulares cujos direitos pretendia proteger, pois
que levará a Administração a não rever os seus actos iníquos (a nada
dar) por entender que não pode dar satisfação integral aos interesses
particulares (por não poder dar tudo), ainda que estivesse disposta
a remediar a situação para o futuro (a dar a partir de certo momento)”.

Analisando depois a questão numa perspectiva estritamente jurí-
dica, o mesmo autor, embora divergindo, na esteira de ROGÉRIO
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SOARES, do entendimento tradicional (sustentado, designadamente,
por MARCELLO CAETENO) de que o decurso do prazo de im-
pugnação de acto inválido sana o respectivo vício, tudo se passando
como se de um acto válido se tratasse, e considerando antes que
”o decurso do prazo de impugnação contenciosa de um acto anulável
não torna o acto válido, mas apenas inimpugnável, isto é, insusceptível
de impugnação pelo particular, firmando-se na ordem jurídica com
a força de caso decidido”, sustenta que “resulta desta concepção que
o acto continua inválido e que, por isso, há-de ser possível, em certas
condições — em função do interesse público e com respeito pelos
princípios gerais do direito, em especial, pelos princípios da propor-
cionalidade e da protecção da confiança —, a sua anulação admi-
nistrativa (a sua “revogação”, mas também com fundamento na res-
pectiva invalidade), designadamente quando se trate de actos des-
favoráveis ou de parte desfavorável de acto constitutivo de direitos”,
mas que “de todo o modo, esta possibilidade de revogação anulatória”
constitui sempre um poder discricionário de exercício oficioso, que
tem de ser expressamente fundamentado e exige uma reavaliação
do interesse público nas circunstâncias concretas do caso, não estando
o órgão administrativo obrigado, em abstracto, a anular o acto que
se tenha estabilizado como caso decidido”. “Ora — conclui o autor
citado — nada obsta a que a “revisão anulatória” em sede de au-
tocontrole tenha apenas efeitos ex nunc — corresponderá, então, a
uma revogação de acto inválido inválido inimpugnável, com funda-
mento em inconveniência, que sempre considerámos admissível —,
pois que uma tal limitação dos efeitos não é necessariamente arbitrária
(não se trata, por exemplo, de estabelecer um montante intermédio
de pensão) e poderá fundar-se na concordância prática do princípio
de justiça (que impõe rever a situação) com o princípio de econo-
micidade (havendo dificuldades orçamentais em pagar os retroac-
tivos)”.

Finalizando, diremos, com o mesmo autor, que também no caso
presente “o conteúdo do segundo acto é o de alteração ou reforma
do acto anterior, quando muito de substituição, em qualquer caso,
uma transformação para o futuro, que não pretende pôr em causa
a primeira decisão (que se considera firmada), mas agir sobre a relação
jurídica dele resultante”, “com base num novo entendimento da lei
e em princípios de equidade, para assegurar uma igualdade de estatuto
prospectivo — e não de uma acção de controle, com o objectivo de
reintegração da legalidade violada”, daqui derivando que “o segundo
acto só produz efeitos para o futuro, embora a Administração pudesse
atribuir-lhe efeito retroactivo (artigo 145.o, n.os 1 e 3, do Código
do Procedimento Administrativo)”, não podendo o tribunal “para ve-
rificar a legalidade deste segundo acto, eleger como padrão o acto
que legalmente deveria seguir-se ao requerimento inicial, pressupondo
a destruição (anulação) do acto inicial até porque tal destruição não
é possível para o tribunal e, pressupondo que seria possível para a
Administração, não foi querida por esta”.

Também por esta via se conclui pela não verificação do segundo
fundamento invocado pelo acórdão recorrido para anular o acto im-
pugnado: o vício de violação do artigo 145.o, n.o 2, do Código do
Procedimento Administrativo.»

Concluindo-se pela improcedência do vício de violação de lei que
o acórdão recorrido julgara verificado impõe-se a revogação da de-
cisão de anulação do indeferimento táctico impugnado que nele se
estribara e remessa dos autos ao Tribunal a quo para que este conheça
do vício de forma que não chegou a ser conhecido.
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Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam
em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando
o acórdão recorrido e determinando a remessa dos autos ao tribunal
a quo para conhecimento do vício imputado ao acto impugnado ainda
não apreciado.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Alberto Costa Reis (rela-
tor) — António Samagaio — Abel Atanásio.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Tesoureiros da Fazenda Pública. Abono para falhas.

Assunto:

O abono para falhas do pessoal das tesourarias da Fazenda
Pública subsistiu nos precisos termos do art. 18o do De-
creto-Lei no 519-A/79, de 29.12, até à entrada em vigor
do Decreto-Lei no 532/99, de 11.12, o que significa que
se manteve a base do respectivo cálculo nos valores que,
com actualizaçes, que em 30.9.89 (antes do NSR) vigoravam
como vencimento ilíquido das letras cporrespondentes aos
vencimentos dos tesoureiros da Fazenda Pública.

Recurso no 46.957. Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais; Recorrido: António João Rascão Marques; Relator: Ex.mo
Cons.o Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3a Subsecção:

-I-

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS re-
corrente do Acórdão do TCA que concedeu provimento ao recurso
contencioso interposto por António João Rascão Marques, tesoureiro
ajudante principal da tesouraria da Fazenda Pública de Cantanhede,
e anulou o despacho do recorrente, de 16.4.98, que indeferiu um
recurso hierárquico interposto do indeferimento tácito, pelo Direc-
tor-Geral do Tesouro, de requerimento a solicitar a revisão do cálculo
do abono para falhas, por forma a que correspondesse a 10% do
seu vencimento líquido.

Nas alegações apresentadas, o recorrente enuncia as seguintes
conclusões:

1. O acto recorrido não contraria o disposto no artigo 18o, no 3
a) e no 4 do Decreto-Lei no 510-A/79, nem qualquer outra norma
legal, pelo que não se encontra ferido do alegado vício de violação
de lei;

O douto acórdão recorrido baseou-se numa interpretação mera-
mente literal, alheada dos restantes princípios de interpretação
jurídica;
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3. O legislador legislou sobre o montante do abono para falhas
para o regime geral, cfr. n.o 3 do art.o 11o do Dec. Lei n.o 353-A/89,
que estatui que o montante previsto no n.o 1 do art.o 4o do Dec.
Lei n.o 4/89, 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 os suplementos que
se fundamentam em falhas, praticados à data da entrada em vigor
do NSR, incluem-se, por consequência, na previsão do n.o 2 do art.o 11o

do D.L. n.o 353-A/89, aplicável «ex vi» do art.o 13o do DL n.o 167/91,
de 06.05, dizendo que os mesmos se mantêm nos seus regime de
abono e de actualização;

5. No entender da Administração não é possível fazer qualquer
interpretação analógica com outras disposições, no que concerne à
incidência da percentagem de 10% referente abono para falhas dos
tesoureiros;

6. Pois que, o legislador não legislou sobre essa matéria para os
Tesoureiros da Fazenda Pública;

7. As alterações introduzidas pelo NSR tornaram o abono para
falhas insusceptível de se obter por referência ao actual conceito de
vencimento, o qual violaria por si só o princípio da igualdade, uma
vez que possibilitaria que tesoureiros com a mesma categoria e, por-
tanto, com idêntico nível de responsabilidades, recebessem abonos
para falhas diferentes por se diferente o respectivo escalão de
vencimento;

8. A atestar a incompatibilidade entre o princípio da igualdade
inerente ao abono para falhas e a pretendida aplicação do disposto
no artigo 18o no3 a) e no4 do Decreto-Lei no 519-A1/79, de 29/12,
sobre o vencimento ilíquido actual, está o facto do legislador, através
do Decreto-Lei no 532/99, de 11/12, ter fixado o abono para falhas,
do pessoal das TFP, em funções de caixa, em 10% do vencimento
base do 1o escalão da escala indiciária da categoria de ingresso;

9. A adopção do novo critério de abono para falhas fixado pelo
DL 532/99, contrariamente ao decidido pelo douto Acórdão recorrido,
possui natureza interpretativa relativamente ao período que medeia
entre a entrada em vigor do supracitado diploma;

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
18o 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 referencia no n.o 1
do art.o 1o 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 1o escalão da escala indiciária da categoria de ingresso e, hoje,
como se verifica do n.o 3 do art.o 1o 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».

O recorrido não contra-alegou.
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O Ministério Público pronunciou-se no sentido do provimento do
recurso, na esteira da Jurisprudência deste Supremo Tribunal, que
cita.

O processo correu vistos, cumprindo decidir.

-II-

Não havendo disputa quanto à matéria de facto, nem necessidade
da respectiva alteração, remete-se para a fixada na decisão recorrida,
a fls. 46 e 47, nos termos do disposto no art.713o, no 6, do C.P.C.

A questão é apenas de direito e consiste em saber em que termos
deverá ser calculado o quantitativo do abono para falhas previsto
no art. 18o, no 4, do Dec-Lei no 519-A/79, de 29.12.

O Pleno da Secção, em recurso por oposição de julgados, veio
através do seu Acórdão de 3 de Abril de 2001 (proc. no 45.975),
perante a divergência jurisprudencial sobre se deveria «acolher-se o
entendimento, de que o abono corresponde a 10% do vencimento
ilíquido do interessado tal como resulta do seu posicionamento nos
escalões do Anexo I ao DL 167/91, ou o entendimento de que o
abono para falhas em causa se manteve no montante vigente à data
da entrada em vigor do NSR, apenas com a actualização percentual
que teriam as letras do regime anterior», perfilhar a seguinte doutrina:

«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),
vigoram como vencimento ilíquido das letras correspondentes aos ven-
cimentos dos tesoureiros da Fazenda Pública.»

Para tanto, desenvolveu, em síntese, a seguinte linha argumentativa:
«Destes preceitos dos dois diplomas fundamentais do NSR, resulta

o propósito de congelamento dos suplementos - no duplo aspecto
das condições de atribuição e de determinação do montante -, de-
signadamente 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-
nalizada e com a prossecução dos princípios de equidade interna e
externa, inviabiliza a pretensão da recorrente de ver transpostas para
a nova estrutura remuneratória as regras de cálculo do abono para
falhas.

Como refere o Acórdão objecto «o factor de cálculo» vencimento
ilíquido» a que se refere o art.o 18o/3-a) do DL 519-A/89 não encontra
correspondência na remuneração indiciária da nova estrutura remu-
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neratória, Efectivamente, nesta remuneração foram integradas as diu-
turnidades e outras remunerações acessórias a que tinha direito o
pessoal das tesourarias da Fazenda Pública (vid. artos 18o/1, 19o e
20o 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 sig-
nificaria, afinal, uma alteração do regime de abono do suplemento.
A remuneração que resulta da escala indiciária da nova estrutura
salarial não foi a realidade em que o legislador pensou quando es-
tabeleceu o sistema de cálculo do abono para falhas do pessoal das
Tesourarias da Fazenda Pública, o que obsta a esta integração di-
nâmica do art.o 18/3 do DL 519-A/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 (art.o 14o do DL 184/89), porque essa forma de cálculo acentuaria
a subjectivação do suplemento, quando o abono para falhas tem ca-
rácter tendencialmente objectivo, isto é, não dependente de elementos
subjectivantes da remuneração do interessado, mas do risco da mo-
vimentação de valores e condições de especificidade em que é prestado
determinado trabalho.»

E mais adiante sustenta o acórdão do Pleno que:
«... até á 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-A1/97, de
19.XII, 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 arto 18o 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 subsidio 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.

Na verdade, não está em causa uma diminuição do montante global
do rendimento posto à disposição daqueles trabalhos a título de re-
muneração e suplementos, mas sim a adequação dos suplementos
às particularidades do exercício de certas funções e nessa perspectiva
a solução defendida no Acórdão fundamento afasta-se mais deste
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objectivo porque acentuaria a desigualdade entre funcionários do mes-
mo grupo já distinguidos por diferentes escalões, acrescentando-lhe
uma distinção sem correspondência com a prestação de efectivo ser-
viço de manuseamento de valores, que é a razão de ser do suplemento.»

À doutrina deste Acórdão vem aderindo a Jurisprudência das sub-
secções, podendo citar-se os Acs. de 26.4.01, proc.o no 47.233, 3.5.01,
proc.o 46.785, e 15.5.01, proc.o no 47.277.

Pelos fundamentos expostos, que inteiramente se perfilham, não
pode manter-se a decisão do acórdão aqui recorrido ao anular o des-
pacho de 16.04.98, com fundamento na violação do disposto no arto

18o do DL no 519-A1/79, conjugado com o disposto no arto 7o, no 4
e mapa II anexo do DL no 167/91, de 9 de Maio.

Termos em que, pelos fundamentos expostos, acordam em conceder
provimento ao presente recurso jurisdicional e, revogando o acórdão
recorrido, negar provimento ao recurso contencioso.

Custas pelo recorrido e recorrente contencioso, fixando-se a taxa
de justiça e a procuradoria, respectivamente, em 30.000$00 e 15.000$00
no Tribunal Central Administrativo e 40.000$00 e 20.000$00 neste
Supremo Tribunal.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Simões de Oliveira (Relator) —
Madeira dos Santos — Isabel Jovita.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Recurso n.o 47.427. Recorrente: Herculano Caetano. Recorrida: Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia. Relatora, a Ex.ma Cons.a
Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Relatório
HERCULANO CAETANO recorre jurisdicionalmente da sentença

do Tribunal Administrativo de Círculo do Porto que negou provimento
ao recurso contencioso interposto da deliberação de 13.3.95 da CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA que lhe ordenou
a demolição de uma marquise, com a área de 485m2, por ele construída
ao nível do 2.o andar da sua casa, sita na freguesia de Valadares,
sem que estivesse devidamente licenciada.

Nas suas alegações formulou as seguintes conclusões:
I- O princípio da legalidade, a que o acto recorrido e julgado se

pretenderam vincular, não comporta em caso de obra clandestina
(sem licenciamento devido a obras particulares), demolição automá-
tica e de efeito sistemático”, como erroneamente perpassa do julgado
sob censura;

II- Ao contrário do decidido, a ilegalidade tem de ser ponderada
e sopesada, de forma vinculada, com o princípio da proporcionalidade,
de igual matriz procedimental - art.o 5.o, n.o 2, do C.P. Administrativo.

III- A ordem jurídica interna sanciona a clandestinidade das obras
particulares, pecuniária e coactivamente através de multa e embargos,
respectivamente, satisfazendo assim as necessidades de repressão e
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prevenção, e satisfação do interesse público, nos termos do art.o 1
e ss. do Regulamento das Edificações Urbanas e do D.L 160/70;

IV- A demolição, também medida cautelar prevista e instituída,
apenas tem razão de ser lícita quando a ordem jurídica, vista no
seu todo, não possa comportar, à luz dos cânones e regulamentos
instituídos e vigentes;

V- Demolir, consentido activamente na perda total de património,
pese não licenciado, mas porventura licenciável, briga ostensivamente
com o espírito e sentido do instituto do licenciamento das obras par-
ticulares (cfr. DL 804/76, de 6 de Novembro) do segmento do princípio
da proporcionalidade, irmão gémeo do da legalidade, que deve nortear
a gestão pública.

VI- A eficácia da Administração, e a sua vinculação à legalidade,
discricionária que seja, tem de ceder por imperativo do princípio da
proporcionalidade à grandeza dos malefícios advenientes de condutas
excessivas, qual seja a demolição automática, independente do valor
sacrificado.

VII- Tratando-se de obra em prédio originariamente licenciado,
necessariamente sem natureza ”ex novo” e integrada no prédio-mãe
com singela marquise entrosada e com uma valia que a sua área
de 485 m2 comporta e oferta, e havendo da banda do administrado
o propósito efectivado de legalização, ordenar essa demolição e perda
total com o autista fundamento de que (ainda) não está licenciada,
é só por isso, faz errónea aplicação do princípio da legalidade e do
instituto do licenciamento de obras particulares, em cujo vício continua
a incorrer a sentença recorrida.

VIII - Ao não aduzir o processo lógico e o intinerário cognoscitivo
que, em concreto, importe a demolição, além de não estar licenciada,
incorre o acto recorrido e sentença em má aplicação do princípio
da legalidade a da proporcionalidade, a que se pretenderam vincular,
estando ferido de vício de forma, por falta de fundamentação.

IX- E sempre, pela prolação da decisão posta em crise, houve vio-
lação, por errónea aplicação do disposto no artigo 1 .o e ss, do RGEU
e do princípio da proporcionalidade, que vinculadamente enforma
o instituto do licenciamento das obras particulares, devendo ser dar
provimento ao presente recurso, como clamado.

A entidade recorrida contra-alegou, sustentando a manutenção do
decidido.

O Exm.o Magistrado do Ministério Público pronunciou-se no sen-
tido do improvimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Matéria de facto
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
1- Em 4 de Dezembro de 1994, os Serviços de Fiscalização (SF)

da CMVNG, levaram ao conhecimento desta que o aqui recorrente
tinha em curso, no número 119 da Travessa António Coelho Moreira,
freguesia de Valadares, a construção de uma marquise com a área
de 485 m2, sem a respectiva licença municipal, estando a estrutura
metálica já concluída, e faltando apenas os vidros e cobertura;

2- Em 9 de Dezembro de 1994, foi proferido despacho ordenando
o embargo dessa obra;

3- Em 14 de Dezembro de 1994, foi lavrado o respectivo auto
de embargo de obra consistente na ”construção de uma marquise
a nível do 2.o andar, com a área de 485 m2, sem projecto e licença
municipal” - ver folha 97 dos autos dada por reproduzida;
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4- Em 13 de Março de 1995, a CMVNG, relativamente a este
caso e perante o auto de embargo de obras e a proposta do SF
no sentido da demolição das obras clandestinas, deliberou “notificar
o proprietário para proceder à demolição das obras clandestinas, no
prazo de 30 dias, sob a cominação da Câmara se lhe substituir a
suas expensas”;

5- Por oficio datado de 24 de Março de 1995 foi o recorrente
notificado desta deliberação, nos termos que constam de folha 4 dos
autos de SE em apenso, dados por reproduzidos;

6- Por oficio datado de 4 de Maio de 1995 foi dado conhecimento
ao recorrente de que não tendo sido cumprido o condicionalismo
constante do ofício de 2403/95, no dia 12 daquele mês de Maio, a
CMVNG iria proceder à demolição da obra clandestina;

7- Em 12 de Maio de 1995, o recorrente deu entrada na CMVNG
de um requerimento no qual declara pretender legalizar a obra, jun-
tando para o efeito um aditamento devidamente instruído;

8- Em 23 de Maio de 1995, deu entrada neste Tribunal o presente
recurso contencioso;

9- Em 23 de Agosto de 1995, o Supremo Tribunal Administrativo
(STA) negou, em definitivo, a suspensão de eficácia do acto aqui
recorrido;

3. Fundamentação
A sentença recorrida conheceu dos vícios imputados ao acto con-

tenciosamente impugnado -vício de forma por falta de fundamentação
e de violação de lei por desrespeitar o estabelecido nos art.os 1.o
do RGEU e do Dec.Lei n.o 160/70, de 15 de Abril - e, julgando-os
improcedentes, negou provimento ao recurso.

No presente recurso jurisdicional, o recorrente questiona o assim
decidido, sustentando que a sentença recorrida, na esteira do acto
contenciosamente impugnado, violou os citados preceitos e ainda o
princípio da proporcionalidade Não pode, porém, o recorrente pre-
tender que no presente recurso jurisdicional seja apreciado um vício
do acto impugnado que lhe não foi imputado no recurso contencioso
e sobre o qual a sentença recorrida não se pronunciou nem podia
pronunciar ...

O objecto do recurso jurisdicional é a decisão recorrida, abrangendo
as questões que aí foram colocadas e decididas, estando vedado ao
recorrente introduzir na sua alegação questões novas que não foram
tratadas naquela decisão nem são de conhecimento oficioso.

E é isso que o recorrente pretende ao atacar o decidido, invocando
violação do princípio da proporcionalidade.

Sem êxito, porém, já que não podem ser apreciadas, como se disse,
as questões novas que o recorrente veio introduzir nas suas alegações
para este Supremo Tribunal.

Apreciemos, pois, a crítica à sentença recorrida quanto ao julga-
mento nela contido sobre a improcedência dos vícios imputados à
deliberação em causa de falta de fundamentação e de violação do
disposto nos artigos 1 .o do RGEU e do Dec.Lei n.o 166/70, de 15/4.

Para o recorrente a deliberação impugnada, ao não aduzir o pro-
cesso lógico e o itinerário cognoscitivo que, em concreto, importa
a demolição, além da invocação de a obra não estar licenciada, padece
de falta de fundamentação, tendo a sentença recorrida incorrido em
erro de julgamento, ao julgar improcedente este vício. Em suma, para
o recorrente não basta a invocação do fundamento da inexistência
de licenciamento da obra. Exigir-se-ia, em seu entender, que se dissesse
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porque é que, não obstante isso, a obra não era susceptível de
legalização.

Não assiste, porém, qualquer razão ao recorrente.
Esquece-se este que o acto impugnado não é um acto de inde-

ferimento de um pedido de legalização de obras construídas sem li-
cença. Trata-se pura a simplesmente de uma ordem de demolição
de obras construídas sem licença na sequência do embargo com o
mesmo fundamento, ocorrido cerca de três meses antes, sem que
o recorrente tivesse requerido a sua legalização.

Pelo que a invocação da inexistência da licença municipal basta
para que qualquer destinatário normal colocado na posição do re-
corrente perceba perfeitamente a razão que determinou a ordem de
demolição.

A sentença recorrida, ao decidir que o acto impugnado não padece
da falta de fundamentação que lhe é imputada, não merece qualquer
censura, inserindo-se na jurisprudência uniforme deste STA, que, aliás,
cita.

Também não tem razão o recorrente na censura que dirige à sen-
tença relativamente à improcedência do vício de violação de lei.

Entende o recorrente que o facto de a obra ter sido construída
sem licença não significa que não fosse legalizável. Pelo que a entidade
recorrida deveria, em vez de ordenar a demolição, orientar o re-
corrente no sentido da legalização da obra.

Como bem se refere na sentença recorrida, o pedido de legalização
formulado pelo recorrente só deu entrada nos serviços camarários
em 12 de Maio de 1995, cerca de dois meses depois da deliberação
impugnada.

Pelo que a situação que se deparou à entidade recorrida foi uma
obra que estava a ser levada a cabo sem licença municipal e rela-
tivamente à qual já havia sido ordenado o embargo e lavrado o res-
pectivo auto há cerca de três meses.

Estabelece o art.o 165.o do RGEU que:
“As câmaras municipais poderão ordenar, independentemente da

aplicação das penalidades referidas nos artigos anteriores, a demolição
ou o embargo administrativo das obras executadas em desconfor-
midade com o disposto nos artigos 1 .o a 7.o, bem como o despejo
sumário dos inquilinos e demais ocupantes das edificações ou parte
das edificações utilizadas sem as respectivas licenças ou em descon-
formidade com elas”.

A obra em causa - construção de uma marquise com a área de
485m2 - estava sujeita a licenciamento municipal - art.os 1.o do RGEU
e 1 .o do Dec.Lei n.o 166/70, de 15 de Abril.

Pelo que a ordem de demolição, atento o disposto no citado
art.o 165.o foi legalmente fundada. E, não tendo sido formulado qual-
quer pedido de legalização à data da sua prolação, não tinha a entidade
recorrida que se pronunciar sobre tal possibilidade.

A ponderação que o recorrente pretende que devia ter sido feita
antes de ordenada a demolição, atento o princípio da proporciona-
lïdade, respeita a um momento posterior, ou seja, à decisão sobre
um pedido de legalização das mesmas que, no caso concreto, só foi
feito depois da prolação do acto em causa.

A sentença recorrida não merece, pois, a censura que lhe vem
dirigida, improcedendo as conclusões da alegação do recorrente.

4. Decisão
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao presente recurso

jurisdicional.
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Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 40.000$ e 20.000$.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Jorge de Sousa (relator) —
Pamplona de Oliveira — Madeira dos Santos.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Acto administrativo. Interpretação. Recorribilidade. Lesivi-
dade.

Doutrina que dimana da decisão:

Para aferir da lesividade de um acto administrativo é neces-
sário, em primeiro lugar, interpretá-lo, apurando o seu sen-
tido em função do respectivo texto, das circunstâncias que
o rodearam, tipo legal respectivo, elementos constantes do
processo gracioso e pedido formulado.

Recurso n.o 47.516 em que é recorrente Maria Regina de Matos
Rocha e recorrida Junta de Freguesia da Aguda, de que foi Relatora
a Exm.a Sr.a Cons.a Dr.a Angelina Domingues.

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

1.1 - Maria Regina de Matos Rocha (id. a fls 2) interpôs, no Tribunal
Administrativo de Círculo de Coimbra, recurso contencioso “da de-
cisão da Junta de Freguesia da Aguda proferida, sob a forma de
atestado, em 15 de Junho de 1999, pelo Presidente da Junta da referida
Freguesia”; conjuntamente, intentou acção para reconhecimento de
direito, de os restos mortais de seu filho Rodrigo repousarem no
Cemitério de Conchada, em Coimbra.

1.2 - Por decisão do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra,
proferida a fls. 104 a 108 dos autos, foi considerado existir cumulação
ilegal de pedidos e “anulado todo o processo relativamente ao pedido
de reconhecimento do direito do Rodrigo de permanecer no Cemitério
da Conchada”. Quanto ao recurso contencioso de anulação, foi o
mesmo rejeitado com o fundamento na não existência de uma decisão,
consubstanciadora de acto administrativo contenciosamente recor-
rível.

1.3 - Inconformada com a sentença do T.A.C. de Coimbra, interpôs
a Recorrente o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tri-
bunal, cujas alegações concluiu da seguinte forma:

1 - O regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação,
transladação e cremação de cadáveres é estabelecido pelo Decreto-Lei
n.o 411/98 de 30/12, nos termos do qual a competência para o de-
ferimento das trasladações pertence à entidade responsável pela ad-
ministração do Cemitério para o qual vão ser trasladados o cadáver
ou ossadas.
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2 - Compulsado o teor deste diploma legal, constatamos inexistir
previsão de qualquer outro tipo de acto, declaração ou informação
a emitir pela entidade administrativa do Cemitério de destino, para
efeitos de trasladação de cadáveres, para além do deferimento ou
indeferimento desta.

3 - Como é sabido, raramente as Juntas de Freguesia proferem
decisões típicas e claras quanto mais não seja porque não dispõem
de apoio ou aconselhamento jurídico suficiente.

4 - Atentos, porém, os termos em que o acto em questão foi pro-
ferido (“... nos termos exigidos pelo Decreto-Lei n.o 411/98...”) tudo
indica que a declaração em causa foi proferida nos termos e para
os efeitos do disposto no art. 4.o n.o 3 do DL 411/98 de 30/12, já
que esta é a única declaração exigida pelo diploma legal em questão.

5 - Deste modo, ainda que a decisão de deferimento não resulte
clara e inequivocamente do teor do acto, o certo é que, pelo menos
implicitamente, esta decida favoravelmente a pretensão de tras-
ladação.

6 - Se é possível tratar-se igualmente de um acto certificativo, por
um lado, no que respeita à trasladação, o regime legal não exige
qualquer certidão ou declaração prévia à decisão, por parte da en-
tidade que administra o cemitério de destino.

7 - Por outro lado, e ainda a respeito da trasladação, quando se
refere que “nada obsta...” não está em causa qualquer facto, situação,
qualidade ou estado de certas pessoas ou a comprovação de um facto.

8 - Não se afigurando, pois, que o acto em causa seja certificativo,
consubstanciando, antes, deferimento da trasladação pretendida pelo
recorrido particular.

9 - Deste modo, tudo indica que o acto recorrido contém, afec-
tivamente, uma decisão, verificando-se, pois, erro de julgamento, vio-
lando a sentença objecto do presente recurso o disposto nos art.os 4.o/3
do DL n.o 411/89 de 30/12, 120.o do CPA e 268.o da Constituição
da República Portuguesa”.

1.4 - Não houve contra-alegações e o Exm.o Magistrado do M.o
Público emitiu o seguinte parecer:

“No meu modo de ver, a douta sentença recorrida decidiu com
acerto que o acto não é contenciosamente recorrível.

São estas, em síntese, as razões da minha opinião.
(I) a interpretação do acto administrativo deve fazer-se tendo em

conta os termos da declaração do órgão administrativo, o tipo legal
de acto, os seus antecedentes procedimentais e as demais circuns-
tâncias em que foi emitido.

(II) Ora, no instrumento de externação do acto declara-se, além
do mais, que se “atesta” que nada obsta, pela sua parte, que seja
efectuada a trasladação”.

Esta mediação semântica inculca, desde logo, a ideia de que se
trata de um mero acto certificativo e informativo, de que, a autoridade
administrativa não se oporá à trasladação se outras razões não houver,
do conhecimento de outra entidade e que constituam obstáculo legal
àquela;

(III) do enunciado linguístico do acto não constam termos reve-
ladores de intenção decisória, tais como “autorizada a trasladação”
ou “deferido o pedido”.

(IV) é certo que a indicação que a declaração/atestação é feita
“nos termos exigidos pelo D.L. n.o 411/98”, pode suscitar alguma
perplexidade, podendo questionar-se se a autoridade recorrida não
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está já a exercitar o poder dispositivo que lhe está atribuído pela
norma do n.o 3 do art.o 4.o do citado diploma legal;

(V) todavia, a meu ver, esta interpretação deve afastar-se tendo
em conta as circunstâncias em que o acto foi praticado e os regimes
procedimental e substantivo do respectivo tipo legal. Na verdade,
de acordo com o procedimento especial previsto no D.L. n.o 411/98
o acto final que decide o pedido de trasladação depende do reque-
rimento a formular em modelo tipo legalmente fixado, a apresentar
à entidade responsável pela administração do cemitério onde o cadáver
ou as ossadas estiverem inumadas (no caso o Cemitério da Conchada,
em Coimbra) e de solicitação desta entidade à autoridade que ad-
ministra o Cemitério do destino (vide art.os 4.o n.os 2 e 3). E, em
regra, terá como suporte físico o próprio requerimento, uma vez que
o modelo aprovado dispõe de um local próprio para lançamento do
despacho final do pedido (vide anexo II ao DL 448/91).

Ora, no caso sub judice, nada disto aconteceu. O acto foi praticado
à margem da tramitação procedimento legalmente previsto, na se-
quência de simples requerimento verbal do interessado (vide art.o 1
n.o da resposta, a fls 28) e em dia antes da data em que foi apresentado
o requerimento previsto no n.o 3 do art.o 4.o do DL 448/91 (vide
fls 13, 14 a 15).

A mais disso, a trasladação está dependente de requisitos subs-
tantivos cuja verificação, pela natureza das coisas, haverá de ser feita
pela entidade responsável pelo cemitério onde o cadáver está inumado
(vide ... único do art.o 27.o do DL. 48.780 de 18.12.68, que deve
considerar-se em vigor por força do disposto no art.o 32.o n.o 2 do
DL 448/91 de 30.12).

A notícia da verificação desses requisitos haverá de constar do
requerimento a enviar, para decisão final.

Todo este circunstancialismo reforça, a meu ver, o sentido que
emerge do texto do acto, isto é, que o mesmo é de mera informação,
posto que vinculativa (v. art.o 7.o n.o 1 al. a) e n.o 2 do C.P.A) e
que não consubstancia um acto de deferimento de pedido de
trasladação.

E a alusão que nele se faz ao DL 448/91 mais não é do que a
mera indicação do fim a que se destina a informação.

Pelo exposto, sou do parecer que o recurso não merece provimento”.
2. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar a decidir.
2.1 - Com interesse para a decisão, foi considerada provada a se-

guinte matéria de facto:
“1 - a recorrente e recorrido particular são progenitores do Rodrigo

Augusto Rocha Costa Simões de Sá, falecido em 1987/01/27, com
a idade de 16 anos, tendo sido sepultado no Cemitério da Conchada.

2 - em 1999/06/11 deu entrada nos serviços da Câmara Municipal
de Coimbra um requerimento para transladação do cadáver e ossadas
formulado pelo recorrido particular solicitando, na qualidade de her-
deiro de Rodrigo Augusto Rocha Costa Simões de Sá, sepultado no
Cemitério da Conchada, a trasladação para o Cemitério da Aguda,
jazigo n.o 4, da propriedade do requerente;

3 - juntamente com este requerimento o recorrido particular juntou
documento em papel da Junta de Freguesia da Aguda e assinado
pelo seu presidente, com o seguinte conteúdo: “a junta de freguesia
da Aguda atesta nos termos exigidos pelo Decreto Lei n.o 411/98,
que nada obsta, pela sua parte, que seja efectuada a transladação
para o Cemitério da Aguda dos restos mortais de Rodrigo Augusto
Rocha Costa Simões de Sá.
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Seu pai, José Vaz Ferreira de Sá Costa Simões, é proprietário
do jazigo n.o 4 do Cemitério da Aguda a aí serão inumados os su-
pracitados restos mortais com carácter de perpetuidade...”

4 - O recorrido particular é proprietário de um jazigo perpétuo
no cemitério de Aguda».

2.2 - O Direito.
Discorda a Recorrente da decisão do Tribunal Administrativo de

Círculo de Coimbra na parte em que rejeitou o recurso contencioso,
por considerar que o acto impugnado não consubstanciava qualquer
decisão nomeadamente a que foi posta em causa no recurso:

«. . . a de ter havido deferimento antecipado da transladação».
Sustenta, nas alegações para este Supremo Tribunal, que a decisão

recorrida incorreu em erro de julgamento violando os arts. 4.o n.o 3
do D. Lei 411/89, de 30-12, 25.o e 120.o do CPA e 268.o da CRP,
pois, ao invés do decidido, o acto em causa não é meramente cer-
tificativo, antes consubstancia o deferimento da transladação preten-
dida pelo Recorrido particular.

Não tem, todavia, razão.
2.2.1 - A questão a decidir no presente recurso jurisdicional pren-

de-se, em primeira linha, com a interpretação do acto contencio-
samente impugnado.

Conforme se decidiu no ac. deste S.T.A., de 10.3.94, rec. 31.986
e é também entendimento generalizado da jurisprudência adminis-
trativa «o sentido do acto administrativo extrai-se do texto da decisão,
iluminado, além do mais, pelas circunstâncias que o rodearam, tipo
legal respectivo, elementos constantes do processo gracioso e pedido
formulado».

Ora, no presente caso, foi posto em causa o acto da Junta de
Freguesia recorrida, a que se reporta o doc. de fls. 15, no qual a
Junta «atesta, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei n.o 411/98, que
nada obsta, pela sua parte, que seja efectuada a transladação para
o Cemitério da Aguda dos restos mortais de Rodrigo Augusto da
Rocha Costa Simões de Sá, falecido em Coimbra em 27 de Janeiro
de 1997, os quais se encontram actualmente no jazigo municipal n.o 63
do Cemitério da Conchada, na cidade de Coimbra.

Seu pai, José Vaz Ferreira de Sá Costa Simões, é proprietário
do jazigo n.o 4 do Cemitério da Aguda a aí serão inumados os su-
pracitados restos mortais com carácter de perpetuidade ....»

O enunciado linguístico do acto logo deixa transparecer que não
se está em presença de uma “decisão” da Junta - como o M.o Público
bem assinala no seu parecer - que vise, por si, produzir efeitos jurídicos
na situação em causa, deferindo-a, como seria imprescindível para
se estar em presença de um acto administrativo contenciosamente
recorrível (cfr. art. 120.o do C.P.A. e 268.o n.o 4 da C.R.P.).

A requerimento verbal do interessado, recorrido particular, con-
forme a Junta esclarece na resposta ao recurso contencioso, esta li-
mita-se a declarar - “atestar”- que, “pela sua parte”, não vê incon-
veniente na transladação.

O uso das expressões “atesta” e, sobretudo, “pela sua parte”, não
teriam muito sentido se se tratasse de um acto da autoridade da
Junta de Freguesia, definidor, só por si, da situação em causa.

Por outro lado, o Recorrido particular, não obstante dispor do
atestado em causa, não deixou de, logo no dia imediato à passagem
do mesmo, accionar o procedimento administrativo legalmente pre-
visto em matéria de transladações, requerendo-a, por escrito, à en-
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tidade responsável pela administração do Cemitério onde o cadáver
estava inumado - a Câmara Municipal de Coimbra - nos termos do
preceituado no art. 4.o n.o 2 do DL. 411/98 (fls. 14); a esta última
competia nos termos do n.o 3 do citado preceito, o desenvolvimento
posterior do procedimento, designadamente submetendo à Junta de
Freguesia recorrida o deferimento da pretensão. O acto a proferir
nesta sede, pela autoridade responsável pelo Cemitério para onde
se pretenda transferir os restos mortais - no caso, a Junta de Freguesia
recorrida - é que definirá a situação jurídica em causa, sendo con-
tenciosamente impugnável pela parte que se considerar lesada.

2.2.2 - Deste modo, não resultando do acto impugnado a intenção
de definir, por si, a relação jurídica administrativa em concreto ou
que a execução desse mesmo acto tenha tido reflexos lesivos na esfera
jurídica da Recorrente, bem decidiu a sentença recorrida ao rejeitar
o recurso contencioso, por ilegal.

Improcedem, assim, todas as conclusões das alegações do recurso.
3 - Nestes termos, acordam em negar provimento ao recuso ju-

risdicional, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela Recte., fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 30.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Maria Angelina Domingues
(relatora) — Costa Reis — Isabel Jovita.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Reposicionamento de funcionários da Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos — Acto recorrível — Revogação
de acto inválido consolidado — Retroactividade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não é interno o acto do Director-Geral das Contribui-
ções a Impostos que, revogando sem efeitos retroactivos
um acto anterior que fixara ao recorrente um deter-
minado posicionamento, lhe fixa um outro posiciona-
mento na respectiva carreira.

II — Interposto recurso hierárquico desse acto para o Secre-
tário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre este incumbe
o dever legal de decidir tal recurso, implicando o seu
silêncio a formação de indeferimento tácito contencio-
samente impugnável.

III — Ao acto pelo qual a Administração, admitindo embora
a ilegalidade dos recursos que no caso cabiam, decide
revogar aquele acto, por razões de equidade, é aplicável
o regime de revogação dos actos válidos, podendo ser-lhe
atribuída eficácia apenas para o futuro.

Recurso n.o 47.679 de que é recorrente Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais e recorrida Maria da Conceição Pereira Soares,
de que foi Relatora a Exma. Cons.a Dr.a Angelina Domingues.
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Acordam em conferência na l.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. 1 — Maria da Conceição Pereira Soares (id. fls. 2), técnica tri-
butária do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, in-
terpôs na 1.a Secção do Tribunal Central Administrativo, recurso con-
tencioso, com vista à impugnação, do indeferimento tácito, imputado
ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do recurso hierárquico
para ele interposto do despacho de 28 de Fevereiro de 1996 do Di-
rector-Geral das Contribuições a Impostos, que, embora reconhe-
cendo à recorrente o direito de reposicionamento no Novo Sistema
Remuneratório (NSR) por força da promoção à categoria de liqui-
dadora tributária principal a que tinha direito desde a data em que
preencheu todos os requisitos para essa promoção automática
(26-10-89), não atribuiu a esse reconhecimento efeitos retroactivos
reportados àquela mesma data.

1.2 — A fls. 107 a 115 foi proferido acórdão na l.a Secção do TCA,
que considerou improcedente o vício de violação do princípio da igual-
dade assacado ao acto recorrido, mas por entender verificar-se o vício
de violação do art. 145.o n.o 2 do CPA, anulou o acto contenciosamente
impugnado, considerando prejudicado o conhecimento do vício de
forma, por falta de fundamentação.

1.3 — Inconformado com esta decisão interpôs o Secretário de Es-
tado dos Assuntos Fiscais o presente recurso jurisdicional, que su-
bordinou às seguintes conclusões:

1. O douto Acórdão recorrido não faz uma correcta interpretação
a aplicação dos factos à lei ao anular o acto recorrido.

2. O douto Acórdão considera como objecto do recurso interposto
pela recorrente um acto interno, veiculado através do Oficio 1245,
de 12 de Março de 1996, ordenando aos serviços dependentes da
Direcção-Geral dos Impostos, que reposicionasse um grupo de fun-
cionários delimitados em função do eventual direito que teriam à
mudança de classe de acordo com o regime remuneratório anterior
à entrada em vigor do NSR.

3. O despacho de 28.02.96 não produziu nenhum efeito jurídico
imediato na esfera jurídica de quaisquer funcionários, não integra
o conceito de acto administrativo stricto sensu, tal como se encontra
previsto no artigo 120.o do CPA, nem de acto lesivo, pelo que é
insusceptível de recurso, tanto nos termos do artigo 25.o da LPTA,
como nos termos do n.o 4 do artigo 268.o da Constituição.

4. No entanto, ainda que se considere ilegal o despacho de 28.11.90,
nem a Administração nem o próprio Tribunal podiam invocar a ile-
galidade como fundamento para o revogar a anular, por força do
n.o 1 do artigo 141.o do CPA, sob pena do acto revogatório ficar
viciado por incompetência ratione temporis, dado ter sido esta a solução
consagrada pelo legislador para a revogação dos actos inválidos.

5. O douto Acórdão não tem ainda razão quando refere que o
acto teria que ter sempre eficácia retroactiva, pois esta conclusão
violaria o artigo 145.o, violaria o n.o 1 deste preceito que expressamente
atribui à revogação do acto efeitos para o futuro, violaria o seu n.o 2,
dado que o acto não é revogado dentro do prazo em que a lei o
permite.

6. O douto Acórdão ao decidir, como decidiu, atribuindo efeitos
retroactivos, viola ainda a alínea a) do n.o 3 daquele referido artigo,
porque só à Administração é dado o poder discricionário de atribuir
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efeitos retroactivos ao acto, estando assim o Tribunal a substituir-se
à própria Administração.

7. O despacho de 28.02.96 foi proferido de acordo com o regime
legal da revogação dos actos administrativos, nomeadamente, os ar-
tigos 141.o a 145.o do CPA.

8. Finalmente, aquele despacho foi proferido pela Administração
por razões de oportunidade a conveniência na prossecução do in-
teresse público, que lhe compete prosseguir nos termos do artigo 266.o
da Constituição.

Nestes termos, e mais de Direito, deve o douto Acórdão recorrido
ser revogado e substituído por outro que dê provimento ao presente
recurso, com todas as consequências legais.

1.4 — Não houve contra-alegações:
1.5 — O Exm.o Magistrado do M.o Público junto deste Tribunal

emitiu o parecer de fls. 184 a 189, no qual se pronuncia pela rejeição
do recurso contencioso com fundamento no carácter interno ou in-
terorgânico do acto hierarquicamente impugnado, com a consequente
falta de obrigação legal de decidir o recurso hierárquico e a falta
de objecto do recurso contencioso. Para a hipótese de se conhecer
do recurso, opinou pela procedência do mesmo, na linha da orientação
já firmada na jurisprudência deste S.T.A.

2 — Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.
2.1 — Dá-se por reproduzida a matéria de facto considerada assente

pelo acórdão recorrido, ao abrigo do disposto no art. 713.o n.o 6
do C.P. Civil.

2.2 — O Direito
2.2.1 — Impõe-se, primeiramente, apreciar a questão prévia sus-

citada pela entidade recorrente nas alegações do recurso jurisdicional,
concernente ao alegado carácter interno do acto do DGCI e que
acarretaria a falta de obrigação legal de decidir o recurso hierárquico
e a carência de objecto do recurso contencioso.

Sustenta, com efeito, a entidade recorrente que o despacho de
28.02.96 da DGCI, transmitido aos serviços pelo ofício 1425 de 12
de Março é um acto interno, contendo instruções que os Serviços
deveriam observar, quanto ao reposicionamento de um determinado
leque de funcionários, determinados em função do direito que teriam
a ser promovidos à classe imediata, ao abrigo do antigo regime, que
vigorava anteriormente à data da entrada em vigor do NSR introduzido
em 1.10.89 para a Função Pública.

Ora, reconhecendo-se embora que a jurisprudência deste Supremo
Tribunal Administrativo se encontra dividida quanto a esta questão,
existindo um elevado número de decisões das 1.a e 2.a Subsecções
deste STA que têm perfilhado o entendimento sustentado, a este
propósito, pela entidade recorrente, considera-se não proceder a ques-
tão em análise.

De facto, entende-se que a posição mais correcta é aquela segundo
a qual, o acto do Director-Geral hierarquicamente impugnado é um
verdadeiro acto administrativo (acto plural) e, consequentemente,
existia por parte do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a
obrigação legal de decidir o recurso hierárquico para ele interposto,
tendo-se formado um efectivo indeferimento tácito (Neste sentido
os acórdãos de 27/1/2000, 3/2/2000, nos rec. 44.883 e 44.941 da l.a Sub-
secção; acórdãos de 2/11/99, de 16/11/99 a 14/12/1999, rec. 44.775,
44.987 a 45.019 da 2.a Subsecção; a totalidade dos acórdãos proferidos
até à presente data pela 3.a Subsecção, de que são exemplo os acórdãos
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de 12/1/ 2000, p. 44.839, de 26/1/2000, p. 44.877 e de 2/2/200, p. 45.031
e 45.028, de 23-2-2000, rec. 45.359).

Por merecerem a nossa concordância, transcrever-se-ão as seguintes
considerações do acórdão de 10 de Dezembro de 1998, proc. 393,
do T. Central Administrativo, também referidas no ac. proferido no
rec. 45.459, deste Supremo Tribunal Administrativo:

«É exacto que o despacho do Superior hierárquico que apenas contenha
uma orientação a observar pelos Serviços, é um acto interno que, podendo
visar a emissão futura de algum acto com efeitos exteriores é conten-
ciosamente irrecorrível (cfr. art. 25.o n.o 1 da LPTA). Tais orientações
nunca resolvem directamente situações reais, pois a solução a dar-lhes
há-de imediatamente advir de um acto que, respeitando embora os cri-
térios fornecidos, lhes acrescenta a novidade de os imprimir, com a
adequação necessária, numa questão particular. Há que distinguir cui-
dadosamente estes casos, em o superior hierárquico fornece meras in-
dicações genéricas ou abstractas aos seus subalternos a fim de que estes
venham a resolver casuisticamente em conformidade, daqueles em que
o superior decide realmente, embora a efectivação da decisão proferida
dependa de actos de execução, isto é, de um qualquer acréscimo de
actividade.

E, como resulta do que vimos expondo, os dois tipos de situações
diferenciam-se pela consideração distintiva de três realidades: os critérios
teoráticos, as soluções que os apliquem e, por último, os modos de
realização prática das soluções entretanto estabelecidas.

Ora, não parece que se deva vislumbrar no acto de 28 de Fevereiro
de l996 uma natureza puramente indicativa de uma resolução futura.
Desde logo, porque o despacho manifestou o explícito propósito de revogar
um acto anterior que indeferira a pretensão de muitos funcionários;
para além de que o despacho integra ainda a intenção de revogar as
definições relativas ao posicionamento de outros funcionários que, es-
tando em situação similar àqueles, com tais definições se haviam
conformado.

Ora, esta vertente destrutiva, operando a se a sobre actos perfeitamente
individualizados, não necessita de qualquer acréscimo ou complemento
para produzir de imediato os seus efeitos, o que significa que o acto
permeou a ordem jurídica, introduzindo-lhe logo uma assinalável al-
teração. Quanto à sua vertente construtiva, há que reconhecer que o
acto definiu o que devia acontecer a cada um dos funcionários a que
se referiu, a em que se incluía o ora recorrente, não deixando aos su-
balternos qualquer margem de apreciação decorrente das peculiaridades
concretas de cada caso.

Convém, aliás notar, que a conformação feita pelo acto só repugna
à recorrente num único pormenor — o da não atribuição de efeitos re-
troactivos à solução acolhida. Ora, é inequívoco que, neste ponto, o
acto não se limitar a orientar ou encaminhar, mas que decidiu em termos
categóricos, de sorte que, comunicado o acto, ficou logo claro, para
cada um dos seus múltiplos destinatários, que não iria beneficiar da
aludida retroactividade.

Por outro lado, o acto recorrido não é qualificável como genérico,
pois na medida em que produziu imediatos efeitos jurídicos em casos
individuais a concretos, a sua pronúncia recaiu sobre a ordem do par-
ticular, em vez de simplesmente pairar no domínio da generalidade.

O que sucede é que o acto sub judice cabe na categoria dos chamados
actos administrativos plurais, já que incorpora um feixe de actos em
número correspondente à pluralidade dos seus destinatários — que são
precisamente, as pessoas abrangidas pela decisão...».
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De resto, os próprios serviços deram ao acto do Director-Geral
das Contribuições a Impostos esta interpretação, notificando o re-
corrente do seu teor «nada mais restando aos departamentos e serviços
competentes do que proceder à execução material da estatuição nele
contida, não lhes sendo deixada qualquer margem de apreciação», como
também se observa no acórdão deste STA de 23-2-2000, Rec. 45.459.

E conforme se faz notar neste último acórdão «seria, aliás, absurdo
que, visando o despacho de 28 de Fevereiro de 1996 «revogar» o despacho
de 28 de Novembro de 1990, da autoria da mesma entidade (Direc-
tor-Geral das Contribuições a Impostos), se atribuísse àquele despacho
a natureza de instruções dirigidas aos seus subalternos para estes re-
vogarem acto do seu superior, o que consabidamente não é permitido
por lei (cfr. artigo 142.o n.o 1, do Código de Procedimento Administrativo,
que estabelece a regra de que a competência para a revogação de actos
administrativos cabe aos respectivos autores ou aos seus superiores
hierárquicos)».

Improcede, assim, a questão da rejeição do recurso com fundamento
no carácter interno do acto hierarquicamente recorrido.

2.2.2 — O acórdão recorrido considerou procedente o vício de vio-
lação do art. 145.o n.o 2 do CPA e, bem como do art. 266.o da CRP,
com esse fundamento, anulou o acto impugnado.

O acórdão entendeu que a revogação se fundou em ilegalidade
e, por esse motivo, não podia deixar de atribuir retroactividade aos
seus efeitos, por aplicação do art. 145.o n.o 2 do CPA a 266.o da
Constituição; não o tendo feito, o acto contenciosamente impugnado
teria ofendido o preceituado naquele dispositivo legal e no citado
preceito constitucional.

Sem razão, como se demonstrará, seguindo a fundamentação do
ac. proferido no rec. 45.459, desta subsecção, a propósito de situação
similar a que merece o nosso inteiro assentimento.

Assim:
«A tese acolhida, neste ponto, pelo acórdão recorrido não tem sido

sufragada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo
em recentes acórdãos que se têm pronunciado sobre situações idênticas
à ora em apreciação: cfr. acórdãos de 16 de Novembro de 1999, processo
44.987, de 14 de Dezembro de 1999, processo 45.399, de 12 de Janeiro
de 2000, processo 44.877, de 27 de Janeiro de 2000, processo 44.883,
de 2 de Fevereiro de 2000, processos 45.031 e 45.208 e de 3 de Fevereiro
de 2000, processo n.o 44.941.

Como se expendeu no citado acórdão de 12 de Janeiro de 2000,
processo 44.839:

”Tal como se reconhece no acórdão recorrido, o aludido preceito
do Código do Procedimento Administrativo (artigo 145.o n.o 2) fixa
os efeitos do acto revogatório nos seguintes termos que agora nos in-
teressem: em princípio a revogação apenas produz efeitos para o futuro,
excepto quando se fundamente na invalidade do acto revogado, caso
em que a revogação tem efeito retroactivo.

Interessa, por isso, interpretar o acto revogatório para poder descor-
tinar-se o seu fundamento.

Não há dúvida de que ao proferir o seu despacho de 28 de Fevereiro
de 1996, o Director-Geral das Contribuições a Impostos concordou com
a informação 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.
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Na verdade, 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 domínio
da revogabilidade dos actos válidos.

Não é assim difícil surpreender na decisão revogatória apenas a preo-
cupação de tornar homogéneo o estatuto remuneratório dos funcionários
numa perspectiva de boa administração ou de conveniência, atenta a
indesejável disparidade que acasos diversos haviam provocado.

Assim, a eventual ilegalidade, embora «sanada» no entender da Ad-
ministração, dos actos revogados, surge no discurso fundamentador do
acto em causa apenas como pretexto de revogação, assumindo especial
relevo justificativo a circunstância de coexistirem regimes remuneratórios
diversos quanto a funcionários em igualdade de situações funcionais.

A revogação radica portanto essencialmente num fundamento de con-
veniência, não tendo sido emitido o acto em análise com a mera intenção
de repor a legalidade.

O discurso fundamentador produzido revela que a Administração se-
guiu o entendimento expresso, por exemplo, por Freitas do Amaral e
outros (Código do Procedimento Administrativo Anotado, 3.a edição,
Coimbra 1997) nos seguintes termos: «. . . o decurso do prazo para a
interposição do recurso contencioso sem que se haja verificado a im-
pugnação do acto tem por consequência a sanação dos vícios que de-
terminam a ilegalidade do mesmo, que deixam de poder ser jurisdi-
cionalmente apreciados. Como decorrência deste regime, impõe-se a con-
clusão de que também os órgãos administrativos deixam, a partir desse
momento, 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. 140.o ».

Efectivamente, nos termos deste artigo 140.o do Código de Proce-
dimento Administrativo, a lei consagrou a possibilidade de livre revogação
de actos válidos constitutivos de direitos, com fundamento na sua in-
conveniência, na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses dos
respectivos destinatários, como é o caso.

Ora, mesmo que não se aceite a tese da convalidação ou sanação
dos actos ilegais pelo simples decurso do prazo da respectiva impug-
nabilidade, o certo é que se impõe pacificar o regime da revogabilidade
desses actos com o da revogabilidade dos actos válidos, face ao que
se dispõe no artigo 141.o, n.o 1 do Código de Procedimento Ad-
ministrativo.

É, portanto, este o regime a que deve obediência o acto revogatório
e não aquele que está previsto, quanto aos actos inválidos, no artigo 145.o
do mesmo Código.

De outro modo, a Administração estaria impedida de revogar estes
actos, face ao citado artigo 141.o, n.o 1, tendo em conta o decurso
do tempo ocorrido desde a emissão dos actos revogados, o que seria
absurdo.

Com efeito, por força deste preceito, a revogabilidade dos actos in-
válidos 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 res-
posta da entidade recorrida.

Seria, portanto, inexplicável que uma vez estabilizados na ordem ju-
rídica os actos inválidos anteriores, por ausência de impugnação, a Ad-
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ministração devesse mantê-los por estar impedida de minorar os efeitos
lesivos que deles decorrem para os particulares interessados.

De resto, é esta a orientação que este Tribunal tem adoptado em
casos idênticos (citados acórdãos de 16 de Novembro de 1999 e de
14 de Dezembro de 1999).

Espelha-se nestes arestos o entendimento de que o núcleo essencial
da fundamentação do acto contenciosamente recorrido reside na con-
sideração de que a ilegalidade de que padecia o acto revogado estava
já sanada pelo decurso do prazo sem impugnação do respectivo acto,
o que o convalidara pelo que a revogabilidade desse acto apenas seria
compaginável com o regime de revogação dos actos válidos”.

Idêntico entendimento foi sustentado por José Carlos Vieira de
Andrade, em anotação crítica ao acórdão deste Supremo Tribunal
Administrativo, de 5 de Março de 1996, processo 37.751 (discricio-
nariedade e reforma de actos administrativos vinculados desfavorá-
veis”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.o 11, Setembro/Outubro
de 1998, pág. 10), que também decidira que ”a admitir-se que o poder
de revogar um acto ilegal já consolidado na ordem jurídica assume
carácter discricionário, a margem de liberdade de apreciação esgota-se
na opção quanto ao manter ou revogar esse acto ”, mas que ”decidindo
revogar o acto administrativo, a Administração está vinculada a critérios
de legalidade na defenição ex novo da situação jurídica concreta, não
sendo livre de adoptar qualquer outra solução que não se conforme,
em todos os seus aspectos, com o respectivo regime legal”.

O citado autor começa por salientar o desconforto que tal en-
tendimento, desde logo, suscita, pois ”por um lado, contende de algum
modo com o senso comum da justiça a de equilíbrio, radicado nessa
ideia (que integra a «nossa natureza cultural») de que, em princípio,
quem pode o mais pode o menos; se a Administração pode não dar
nada, terá de haver uma boa razão para não poder dar alguma coisa”
e ”por outro lado, temer-se-á que uma tal solução desfavoreça afinal
os interesses dos particulares cujos direitos pretendia proteger, pois que
levará a Administração a não rever os seus actos iníquos (a nada dar)
por entender que não pode dar satisfação integral aos interesses par-
ticulares (por não poder dar tudo), ainda que estivesse disposta a remediar
a situação para o futuro (a dar a partir de certo momento)”.

Analisando depois a questão numa perspectiva estritamente jurí-
dica, o mesmo autor, embora divergindo, na esteira de Rogério Soares,
do entendimento tradicional (sustentado, designadamente, por Mar-
celo Caetano) de que o decurso do prazo de impugnação de acto
válido sana o respectivo vício, tudo se passando como se de um acto
válido se tratasse, e considerando antes que ”o decurso do prazo de
impugnação contenciosa de um acto anulável não torna o acto válido,
mas apenas inimpugnável, isto é, insusceptível de impugnação pelo par-
ticular, firmando-se na ordem jurídica com a força de caso decidido,
sustenta que ”resulta desta concepção que o acto continua inválido a
que, por isso, há-de ser possível, em certas condições — em função do
interesse público e com respeito pelos princípios gerais do direito, em
especial, pelos princípios da proporcionalidade e da protecção da con-
fiança -, a sua anulação administrativa (a sua «revogação», mas também
com fundamento na respectiva invalidade), designadamente quando se
trata de actos desfavoráveis ou de parte desfavorável de acto constitutivo
de direitos ”, mas que ”de todo o modo, esta possibilidade de « revogação
anulatória» constitui sempre um poder discricionário de exercício oficioso,
que tem de ser expressamente fundamentado e exige uma reavaliação
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do interesse público nas circunstâncias concretas do caso, não estando
o órgão administrativo obrigado, em abstracto, a anular o acto que
se tenha estabilizado como caso decidido”.

«Ora — conclui o autor citado — nada obsta a que a «revisão anu-
latória» em sede de auto controle tenha apenas efeitos ex nunc cor-
responderá então, a uma revogação de acto inválido inimpugnável, com
fundamento em conveniência, que sempre consideramos admissí-
vel, — pois que uma tal limitação dos efeitos (não se trata, por exemplo,
de estabelecer um montante intermédio de pensão) e poderá fundar-se
na concordância prática do princípio de justiça (que impõe rever a si-
tuação) com o princípio de economicidade (havendo dificuldades or-
çamentais em pagar os retroactivos)».

Finalizando, diremos, com o mesmo autor, que também no caso
presente ”o conteúdo do segundo acto é o de alteração ou reforma
do acto anterior, quando muito de substituição, em qualquer caso, uma
transformação para o futuro, que não pretende pôr em causa a primeira
decisão (que se considera firmada), mas agir sobre a relação jurídica
dela resultante, ”com base num novo entendimento da lei a em princípios
de equidade, para assegurar uma igualdade de estatuto perspectivo — e
não de uma acção de controle, com o objectivo de reintegração da
legalidade violada ”, daqui derivando que ”o segundo acto só produz
efeitos para o futuro, embora a Administração pudesse atribuir-lhe efeito
retroactivo (art. 145.o, n.os 1 e 3 do Código do Procedimento Admi-
nistrativo) ”,não podendo o tribunal ”para verificar a legalidade deste
segundo acto, eleger como padrão o acto que legalmente deveria seguir-se
no requerimento inicial, pressupondo a destruição (anulação) do acto
inicial — até porque tal destruição não é possível para o tribunal e,
pressupondo que seria possível para a Administração não foi querida
por esta ”.

É esta orientação que aqui se reitera pelo que, concluindo-se pela
improcedência do vício de violação do art. 145.o n.o 2 do CPA e,
por identidade de razões, do art. 266.o da CRP que o acórdão recorrido
considerou verificados, impõe-se a revogação da decisão anulatória
do indeferimento tácito que neles se fundou, devendo o tribunal a
quo proceder à apreciação dos restantes vícios invocados a ainda não
conhecidos.

3 — Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso
jurisdicional, revogando o acórdão recorrido e determinando a re-
messa dos autos ao tribunal a quo para conhecimento do vício de
forma imputado ao acto impugnado e ainda não conhecido.

Sem custas.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Maria Angelina Domingues
(relatora) — Costa Reis — Isabel Jovita.

Acórdão de 21 de Novembro de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia - Recurso para o Pleno - Constitucio-
nalidade do artigo 103o no 2 da LPTA.
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Doutrina que dimana da decisão:

A norma do arto 103o no 2 da LPTA não enferma de in-
constitucionalidade material.

Recurso n.o 47.808 em que é recorrente João Francisco Justino e
recorrido o Secretário de Estado da Cultura, de que foi Relatora
a Exma. Juíza Consa. Dra. Angelina Domingues.

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

1.1 - João Francisco Justino (id. a fls 1) requereu, nos termos do
arto 76o da L.P.T.A. e previamente à interposição do recurso con-
tencioso, a suspensão de eficácia do despacho de 11-5-01, do Senhor
Secretário de Estado da Cultura, que autorizou o embargo de obras
em curso na Quinta do Pombeiro, propriedade do Requerente, pelo
IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico).

1.2 - Por acórdão proferido a fls 54 e segs foi indeferido o pedido
de suspensão de eficácia.

1.3 - Inconformado com a decisão referida em 1.2, veio o requerente
interpor recurso da mesma para o Pleno da Secção, invocando o
disposto no arto 24o al. a) do ETAF e 102o e 105o da LPTA (fls
90).

1.4 - Por despacho proferido a fls 107 dos autos foi indeferido
o recurso por inadmissível (arto 103o, 2, da LPTA e 687o, 3 do C.P.C).

1.5 - Não se conformando com o despacho que lhe admitiu o recurso
para o Pleno da 1a Secção, apresentou o Requerente a reclamação
de fls. 110 a 112 inc. para a conferência, ao abrigo dos artos 9o no 2
e 111 o no 2 da LPTA.

1.6 - O Mo. Público pronunciou-se a fls 115 e 115 vo. pelo in-
deferimento da reclamação citando diversos arestos do T. Consti-
tucional que apreciaram a constitucionalidade do arto 103o da LPTA,
concluindo pela sua conformidade ao texto constitucional, ao invés
do defendido pelo Requerente na respectiva reclamação.

2 - Foram colhidos os vistos dos Exmos Adjuntos, cumprindo agora
apreciar e decidir a presente reclamação.

Sustenta o Recorrente que o despacho reclamado, que não admitiu
o recurso para o Pleno da 1a Secção do acórdão de fls 54 e segs,
fez aplicação de preceito materialmente inconstitucional - o arto 103o

no 2 da LPTA -, violando, dessa forma, o art. 204o da CRP.
Argumenta o Recorrente, ora reclamante, que a norma constante

do arto 103o no 2 da Lei do Processo nos Tribunais Administrativos
e Fiscais está afectada de inconstitucionalidade material, por violação
do princípio da igualdade, na sua vertente de proibição do arbítrio,
ao estabelecer uma excepção à generalidade da previsão de um duplo
grau de jurisdição, sem razão justificativa afectando decisivamente
o direito de acesso aos Tribunais. Violaria, assim, o disposto nos
artos 13o e 20o da C.R.P.

A questão colocada pelo reclamante tem sido objecto de análise
em diversos arestos, quer do Supremo Tribunal Administrativo, quer
do Tribunal Constitucional, as quais unanimemente se pronunciaram
pela não inconstitucionalidade do preceito - ver, a título exemplifi-
cativo, os acórdãos do S.T.A de 20-5-94 e 14-5-98, 41582-A e 43484-A
e do T. Constitucional (acórdãos no 202/90, 294/94, in DR 2.a Série
de 21-1-91 e de 27-8-94, respectivamente; no mesmo sentido ainda
o ac. do T. Constitucional no. 125/98, de 5-2-98).
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Nenhuma razão se vê para divergir de tão sedimentada jurispru-
dência, que continuará, pois, a seguir-se.

O recorrente sustenta que a apontada violação do princípio da
igualdade resulta da circunstância de se admitir a possibilidade de
recurso - e, portanto, de duplo grau de jurisdição - de decisões que
conheçam do pedido de suspensão de eficácia de actos administrativos,
em relação a actos praticados por outros órgãos da Administração
que não aqueles cuja apreciação compete, em primeiro grau, ao Su-
premo Tribunal Administrativo, e de não se admitir tal possibilidade
quando idênticas decisões sejam proferidas pelo Supremo Tribunal
Administrativo.

Existe falta de identidade de situações, ao invés do pretendido
pelo recorrente.

De facto, não são iguais as situações em que o processo é apreciado
por um colectivo de juízes do Tribunal do topo da hierarquia dos
Tribunais Administrativos, e aquelas em que a decisão é proferida
ou por um juiz singular (caso das decisões dos tribunais de círculo),
ou por um colectivo de juízes de Tribunal intermédio, dentro da hie-
rarquia dos Tribunais Administrativos (caso do T.C.A.), sendo de
notar que, em caso de recurso jurisdicional das decisões de pedidos
de suspensão de eficácia, a última instância para a respectiva apre-
ciação nunca poderá ultrapassar a 1a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo, ou seja, o Tribunal que, no caso, apreciou o pedido.

Conforme se escreveu no ac. do T. Constitucional no 294/94, acima
citado. “É relevante aqui que o legislador haja pretendido a inter-
venção em última instância da 1a Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (formação colegial) embora tal intervenção possa ocorrer
em decisão de primeira e única instância ou de decisão de segunda
instância (através de recurso jurisdicional).

Sucede algo de semelhante ao que ocorre com a situação prevista
no artigo 753o, no 1, do Código do Processo Civil ou, ainda, a que
ocorre com os artigos 1089o e 1090o do Código do Processo Civil,
quando a acção de indemnização de magistrados seja da competência
do Supremo Tribunal de Justiça (cf. artigo 28o, no 3, alínea b) da
Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, Lei 38/87, de 23 de Dezembro).

Entre garantir o duplo grau de jurisdição e, para tal, atribuir com-
petência ao pleno de Secção do Contencioso Administrativo para
conhecer dos recursos jurisdicionais das decisões da 1a Secção, pro-
feridos na primeira instância em processo de suspensão de eficácia,
como o dos autos, ou eliminar em certas circunstâncias o duplo grau
de jurisdição, mantendo como última instância a 1a Secção do Supremo
Tribunal Administrativo, em qualquer caso de processos de suspensão
de eficácia, o legislador optou pela segunda alternativa.

Com tal opção, não agiu de forma irrazoável ou desproporcionada,
nem pode dizer-se que a disparidade de soluções (duplo grau de
jurisdição/instância única) traduza uma distinção orbitrária ou não
tinha fundamento material bastante (pode invocar-se, entre outras,
a ideia de que é inexigível que se garanta num meio processual de
natureza cautelar, a intervenção de um colégio de 10 juízes ou, even-
tualmente, de 5 ou 6 juízes - cf. artigo 25o do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais - apenas para garantir o duplo grau de ju-
risdição, salvo se estiver em causa uma invocada oposição de julgados).

É esta orientação que aqui se reitera, sendo ainda de notar que
a garantia constitucional do acesso ao direito (arto 20o da Constituição)
não é sobreponível a uma qualquer garantia constitucional do duplo
grau de jurisdição.
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Conforme o Tribunal Constitucional repetidamente tem afirmado,
fora do domínio do processo criminal - e, mesmo aí, apenas quanto
às decisões condenatórias e às decisões respeitantes à situação do
arguido face à privação ou restrição de liberdade ou a quaisquer
outros direitos fundamentais - tal garantia não existe.

“O direito a tutela jurisdicional não é de qualquer modo impe-
rativamente referenciado a sucessivos graus de jurisdição.

Ali se assegura apenas em termos absolutos e num campo de estrita
horizontalidade o acesso aos tribunais para obter a decisão definitiva
de um litígio” (Ac. do T. Const. 65/88, in DR II Série no 192, de
20-8-98).

Face ao exposto, é de concluir pela improcedência da arguição
de inconstitucionalidade assacada ao arto 103o no 2 da LPTA e pela
falência do vício apontado ao despacho reclamado.

3 - Nestes termos, acordam em julgar improcedente a reclamação
de fls 110 a 112, confirmando o despacho de fls. 107, que não admitiu
o recurso para o pleno do acórdão de fls 54 a 65 inc, por inadmissível.

Custas pelo reclamante fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 21 de Novembro de 2001. — Maria Angelina Domingues
(relatora). — Costa Reis. — Isabel Jovita.
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