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Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Direcção -Geral dos Serviços Prisionais. Transição de pessoal. 
Comissão de serviço.

Sumário:

 I — O regime especial de transição de funcionários previsto 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 257/99, de 7 de Julho, 
consagra uma filosofia de incentivo à integração no 
quadro da DGSP por parte dos funcionários que ali se 
encontravam a exercer funções em regime de comissão 
de serviço, requisição ou destacamento, sendo evidente 
a intenção legislativa de pôr cobro a situações de pro-
vimento não definitivo naquele serviço.

 II — Essa filosofia não é compaginável com a adopção de um 
regime remuneratório de integração que, contrariando 
a intenção legislativa, venha afinal a desincentivar os 
funcionários de tomarem essa opção, assim frustrando 
os objectivos da lei.

 III — Numa interpretação teleológica do citado artigo 4.º, deve 
entender -se que, relativamente a funcionários que se 
encontrassem em situação transitória a auferir remune-
ração superior àquela a que tinham direito no seu lugar 
de origem, é a essa que deve atender -se para efeitos de 
remuneração na nova carreira, por não ser aceitável, 
à luz da teleologia da norma, que a transição se faça 
com degradação do seu estatuto remuneratório.

Processo n.º 9/06 -20.
Recorrente: Ministro da Justiça.
Recorrido: Maria de Lurdes da Costa Rodrigues.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Madeira dos Santos.

Acordam no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

O Ministro da Justiça interpôs recurso do acórdão da 2.ª Subsecção da 
Secção de Contencioso Administrativo deste STA, constante de fls. 126 
e ss. do processo – aresto esse confirmativo do acórdão do TCA que 
concedera provimento ao recurso contencioso dos autos, movido pela 
ora recorrida, Maria de Lurdes da Costa Rodrigues, contra o despacho 
definidor da sua transição para o quadro de pessoal da Direcção -Geral 
dos Serviços Prisionais – dizendo -o em oposição, quanto à mesma 
questão fundamental de direito, com um acórdão da referida Secção, 
proferido em 8/3/2005 no processo n.º 1.385/04.

Por despacho de fls. 165 e v., o relator reconheceu a existência da 
denunciada oposição e determinou o prosseguimento do recurso.

O recorrente veio então alegar, oferecendo as conclusões seguintes:
a) A expressão «categoria em que o funcionário se encontra», contida 

no n.º 4 do art. 4º do DL n.º 257/99, de 7/7, deve ter o alcance vertido 
no acórdão fundamento, corroborado pelos acórdãos do TCA proferidos 

em 5/6/03 e em 26/6/03, proc. ns.º 10.687/01 e 5.578/01, do TCA -Sul 
proferidos em 25/3/04, em 27/5/04 e em 24/6/04, proc. ns.º 5.615/04 e 
5.577/01, e pelo STA em 18/1/05, proc. n.º 1.326/04.

b) A hermenêutica produzida no acórdão fundamento tem apoio 
na letra da lei e nos elementos extraliterais, o que não se verifica no 
acórdão fundamento.

c) A carreira/categoria que a recorrente detinha quando desempenhava 
funções em comissão de serviço não existe nos quadros de pessoal da 
DGSP.

d) A inexistência da carreira de oficial de justiça na DGSP faz com 
que as regras enunciadas no art. 4º do DL n.º 257/99 tenham que ser 
ponderadas com especial cuidado.

e) A situação de comissão de serviço é, pela sua própria natureza, 
transitória e precária, não podendo, enquanto persistir, ser beliscado o 
estatuto do lugar de origem.

f) A interpretação das regras de transição jamais poderá constituir um 
expediente para preencher um lugar de acesso na nova carreira («per 
saltum») sem um mínimo de correspondência com a posição adquirida 
na hierarquia de origem.

g) Adoptar a tese do acórdão recorrido seria fazer beneficiar o fun-
cionário de uma situação de vantagem em relação a todos os demais 
funcionários que ingressassem pela base da carreira.

h) A disjunção prevista no n.º 4 do art. 4º do DL n.º 257/99 – categoria 
em que se encontra e categoria da nova carreira – indica que o legislador 
teve a preocupação de ter em conta a carreira anterior (oficial de justiça) 
e a carreira após a transição (técnica superior).

A recorrida contra -alegou, concluindo do seguinte modo:
A – O acórdão recorrido, ao considerar que a «categoria em que o 

funcionário se encontra» deve ser a categoria remuneratória de que o 
funcionário efectivamente desfruta no momento da transição, fez uma 
correcta e justa interpretação da al. b) do n.º 3 e do n.º 4 do art. 4º do 
DL n.º 257/99, de 7/7, não permitindo que a remuneração dos fun-
cionários que transitam possa diminuir, mas sim que, pelo contrário, 
possa aumentar.

B – Tanto basta para que deva ser preservado de qualquer tipo de 
crítica e mantido o acórdão recorrido.

C – Tanto mais que a tese acolhida pelo acórdão fundamento, em 
que se escora o recorrente, já foi maioritariamente rejeitado por Vossas 
Excelências.

O Ex.º Magistrado do MºPº junto deste Pleno emitiu douto parecer 
no sentido do não provimento do recurso.

A matéria de facto pertinente é a dada como provada no acórdão «sub 
censura», a qual aqui damos por integralmente reproduzida – como se 
estabelece no art. 713º, n.º 6, do CPC (cfr. os artigos 726º e 749º do 
mesmo diploma).

Passemos ao direito.
A primeira tarefa a empreender consiste em apurar se os dois acórdãos 

em confronto reciprocamente se opõem, como denuncia o aqui recor-
rente, já que o despacho de fls. 165 e s., assertivo de tal oposição, não 
resolveu definitivamente o assunto (cfr. o art. 766º, n.º 3, do CPC, pois é 
jurisprudência constante do STA que o regime desta espécie de recursos 
continua a ser o previsto nos arts. 763º e ss. do referido diploma).

Os dois arestos debruçaram -se sobre situações de facto que, «sub 
specie juris», eram essencialmente iguais – pois tratava -se, em ambos 
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os casos, de determinar como se faria a integração, no quadro de pessoal 
da DGSP, de oficiais de justiça que aí exerciam funções em comissão 
de serviço. E o nuclear e decisivo problema de direito que os dois 
acórdãos teriam solucionado em sentidos díspares consistia em saber 
se a expressão «categoria em que o funcionário se encontra», inserta 
no art. 4, n.º 4, do DL n.º 257/99, de 7/7, respeitava à categoria em que 
ele estivesse colocado em comissão de serviço ou, antes, à categoria de 
origem do funcionário. Ora, o acórdão recorrido deu àquela expressão o 
primeiro dos referidos sentidos, enquanto o acórdão fundamento optou 
pelo segundo. Porque essas duas possíveis interpretações se articulavam 
numa disjunção perfeita, a adopção de uma delas envolvia a automática 
negação da outra; e, daí, segue -se a certeza de que os acórdãos em para-
lelo realmente se opuseram quanto ao modo de solucionar a «quaestio 
juris» que em ambos se colocava.

Adquirido que existe, «in casu», a denunciada oposição de julgados, 
há que passar ao conhecimento do recurso. Já vimos que o problema de 
direito a resolver consiste na interpretação a dar ao art. 4º, n.º 4, do DL 
n.º 257/99, de 7/7. Este artigo viera estabelecer o regime da transição 
voluntária, para um novo quadro de pessoal da DGSP, do «pessoal das 
carreiras comuns e especiais da Administração Pública, bem como 
o pessoal inserido em carreiras de corpos especiais», que à data da 
publicação do diploma se encontrasse a prestar serviço na DGSP «em 
regime de comissão de serviço, requisição ou destacamento», desde 
que não fosse em cargos dirigentes. E, no sobredito n.º 4, dispunha -se 
o seguinte: «as correspondências de categorias fazem -se em função do 
índice remuneratório correspondente ao escalão 1 da categoria em que 
o funcionário se encontra e o escalão 1 da categoria da nova carreira, 
sem prejuízo da atribuição do índice nos termos da alínea b) do número 
anterior».

Conforme já vimos, a «categoria em que o funcionário se encontra» 
só podia ser, ou a correspondente ao seu exercício de funções durante a 
comissão de serviço, ou a sua categoria de origem – pois tratava -se de 
uma disjunção completa, que não tolerava outra alternativa. Ora, este 
Pleno teve recentemente a oportunidade de firmar jurisprudência sobre 
esta matéria, tendo decidido que tal «categoria» será a correspondente às 
funções exercidas em comissão de serviço, se essa garantir remuneração 
superior àquela a que o funcionário tinha direito no lugar de origem (cfr. 
os acórdãos de 28/9/06 e de 17/10/06, proferidos, respectivamente, nos 
recursos ns.º 1.385/04 e 1.030/04).

Para um cabal esclarecimento do assunto, permitimo -nos extractar, 
do primeiro desses acórdãos, os passos seguintes:

«O que está essencialmente em causa é saber se o legislador, com 
a expressão “categoria em que o funcionário se encontra”, contida no 
n.º 4 deste art. 4º, pretendeu aludir à categoria de origem detida pelo 
funcionário, relevante para efeitos remuneratórios antes da comissão 
de serviço, como decidiu o acórdão recorrido, ou, pelo contrário, à 
categoria correspondente às funções exercidas na comissão de serviço, 
e que é a relevante para a remuneração durante essa comissão, como 
entende o acórdão fundamento.

A primeira destas orientações argumenta, no essencial, que a co-
missão de serviço é, por natureza, uma situação funcional transitória; 
que a norma em causa utiliza a mesma terminologia do art. 18º do DL 
n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro, que regula a mobilidade em geral dos 
funcionários, e que se reporta inequivocamente à categoria de origem; 

que a solução contrária abriria as portas à inversão das regras normais 
de progressão na carreira, pondo em causa a equidade interna do sistema 
e a igualdade, uma vez que não se tinham em conta na transição para 
o novo quadro de pessoal técnico superior da DGSP as precedências a 
observar entre os funcionários integrados, porque radicadas na situação 
de cada um no quadro de origem; e ainda que o elemento teleológico 
não afasta esta interpretação, uma vez que o princípio do não retrocesso 
não é aplicável às situações de comissão de serviço.

A tese do acórdão fundamento, por seu lado, assenta em que os efeitos 
visados pela norma em causa são essencialmente remuneratórios, e que, 
para esses efeitos, o funcionário em comissão de serviço se encontra na 
categoria imediatamente superior à de origem, não voltando já a esta; que 
o regime especial de transição visa pôr fim a situações de provimento 
não definitivo, e que a integração dos funcionários em comissão de 
serviço nos quadros da DGSP foi considerada pelo legislador a solução 
mais conveniente para o interesse público; que a intenção legislativa foi, 
pois, a de incentivar os referidos funcionários à opção pela integração 
na DGSP, face ao que não é de acolher um sentido interpretativo que 
envolva um retrocesso remuneratório, desincentivador da transição.

Dir -se -á, antes do mais, que o elemento literal de interpretação não 
é, de modo algum, decisivo, uma vez que a letra da lei suporta, sem 
constrangimento semântico, qualquer das interpretações citadas, pelo 
que a tarefa a desenvolver terá forçosamente de fazer apelo ao elemento 
teleológico, perscrutando a intenção legislativa. E, nesta perspectiva, 
adiantar -se -á, desde já, que temos por mais avisada e consentânea com 
a teleologia da norma e do diploma em que a mesma está inserida, a 
orientação jurisprudencial acolhida no acórdão fundamento.

Como atrás se referiu, o DL n.º 257/99 veio introduzir alterações na 
Lei Orgânica da Direcção -Geral dos Serviços Prisionais, “ditadas pela 
necessidade de conferir maior operacionalidade às estruturas existen-
tes, clarificar o regime a que está sujeita aquela Direcção -Geral e seus 
funcionários” (preâmbulo do diploma).

Toda a estrutura normativa do citado art. 4º (que – sublinhe -se – es-
tabelece um regime especial de transição de carreiras, e não um re-
gime normal de mobilidade), enuncia uma clara filosofia de incentivo 
à integração no quadro da DGSP por parte dos funcionários que ali 
se encontrem a exercer funções em regime de comissão de serviço, 
requisição ou destacamento.

Com efeito, é por demais evidente a intenção legislativa de pôr cobro 
a situações de provimento não definitivo num serviço que dispõe de 
quadro próprio de funcionários, o que revela um interesse público na 
regularização dessas situações, e um claro incentivo à opção de inte-
gração concedida a tais funcionários, considerada conveniente para a 
pretendida reestruturação dos serviços.

Ora, esta filosofia não é compaginável com a adopção de um regime 
remuneratório de integração que, contrariando a intenção legislativa, 
venha afinal a desincentivar os funcionários de tomarem essa opção, 
assim frustrando os objectivos da lei. E não cremos que proceda o argu-
mento invocado no acórdão recorrido, relativo às consequências de uma 
normal cessação das comissões de serviço, por natureza transitórias, e 
que são o regresso do funcionário ao seu lugar de origem com a inerente 
degradação do seu nível remuneratório.

É que – repete -se – não estamos perante uma normal cessação de co-
missão de serviço, com regresso do funcionário ao seu lugar de origem, 
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mas sim perante um regime especial de transição para outra carreira, 
na qual ele vai desempenhar as funções que já desempenhava durante 
a comissão de serviço, agora em provimento definitivo.

Como bem refere o acórdão fundamento, “não é adequado, neste 
contexto, ponderar as consequências que teria para o funcionário a 
cessação da comissão de serviço e o regresso à categoria de origem 
quando já é ponto assente que tal regresso não virá a ocorrer, em face 
da cessação da situação não definitiva derivada da integração na nova 
carreira. Na verdade, se para efeitos remuneratórios, que são os visados 
por aquele n.º 4 do art. 4º, o funcionário não se encontrava na carreira 
e categoria de origem e já não regressará à mesma, não é razoável que 
seja a remuneração que já não auferia e que não mais auferirá que deva 
ditar a remuneração que deve auferir na nova carreira”.

Por outro lado, o legislador não optou – e poderia tê -lo feito – pela 
cessação das comissões de serviço e pela abertura de concurso para o pre-
enchimento dos correspondentes lugares da nova carreira, o que traduz 
um sinal claro de preferência pela integração imediata dos funcionários 
em comissão de serviço “independentemente de quaisquer formalidades 
legais, à excepção do visto do Tribunal de Contas”.

Ou seja, se a intenção legislativa fosse, afinal, a de uma situação co-
mum, inerente a um regime normal de mobilidade e ingresso numa nova 
carreira, então o legislador trataria por igual os candidatos interessados na 
referida transição, fazendo cessar as aludidas comissões de serviço, com 
o consequente regresso daqueles funcionários ao seu lugar de origem, 
e abriria de seguida concurso de provimento para preenchimento dos 
lugares correspondentes às categorias da nova carreira.

Acresce que, tratando -se de uma nova carreira, com quadro de pes-
soal distinto, e com conteúdos funcionais diversos dos da carreira de 
origem, a eventual inobservância das precedências radicadas na situa-
ção anterior dos funcionários, só por si, não põe em causa a equidade 
interna do sistema.

Por fim, e decisivamente, importa reter que a regra de correspondên-
cias contida no citado n.º 4 do art. 4º, é aplicável, como estatui a parte 
final do preceito, “sem prejuízo da atribuição do índice nos termos da 
alínea b) do número anterior”, o que significa que a regra contida neste 
último preceito deverá, em qualquer caso, ser observada.

Ora, a alínea b) do número anterior (nº 3) dispõe que a transição dos 
funcionários em comissão de serviço na DGSP se faz, sem prejuízo dos 
requisitos habilitacionais, “para a carreira e categoria que integre as 
funções desempenhadas pelo funcionário, em escalão a que corresponda 
o mesmo índice remuneratório ou, quando não se verifique a coinci-
dência de índice, em escalão a que corresponda o índice superior mais 
aproximado na estrutura da categoria para que se processa a transição”.

O que aponta claramente para a tese de que deve atender -se, para 
efeitos da transição, às “funções desempenhadas pelo funcionário”, 
e que é a partir da consideração da categoria correspondente a essas 
funções que será determinado o índice remuneratório a atribuir -lhe na 
nova carreira, o qual não poderá degradar -se em função da transição, 
como bem sustenta o acórdão fundamento. Ou seja, numa interpretação 
teleológica do art. 4º do DL n.º 257/99, de 7 de Julho, deve entender -se 
que, relativamente a funcionários que se encontrassem em situação 
transitória (comissão de serviço, requisição ou destacamento) a auferir 
remuneração superior àquela a que tinham direito no seu lugar de origem, 
é a essa que deve atender -se para efeitos de remuneração na nova carreira, 

por não ser aceitável, à luz da teleologia da norma, que a transição se 
faça com degradação do seu estatuto remuneratório.

No caso “sub judice”, perante a matéria de facto provada, e por aplicação 
das regras expostas, importa concluir que, estando a recorrente, durante 
a comissão de serviço na DGSP, a exercer funções da Carreira Técnica 
Superior, sendo remunerada pelo índice 510, e tendo ela requerido a sua 
transição para o quadro da DGSP, ao abrigo do DL n.º 257/99, de 7 de Julho, 
para a categoria de Técnica Superior Principal, escalão 1, índice 510 (que é 
a categoria da nova carreira que corresponde, para efeitos remuneratórios, 
à categoria em que se encontrava na carreira de origem), a sua pretensão 
tem suporte legal no referido art. 4º, nº 4 do citado DL nº 257/99.

O que significa que o acto contenciosamente recorrido, que indeferiu 
a sua impugnação hierárquica, está ferido de vício de violação da citada 
disposição legal, justificativa da sua anulação, e, consequentemente, 
que o acórdão recorrido, ao decidir em sentido contrário, incorreu em 
correspondente erro de julgamento, não podendo manter -se a decisão 
nele proferida.»

Aderimos por inteiro a esta jurisprudência, que é perfeitamente trans-
ponível para o caso dos autos e que aqui reiteramos. Donde resulta a 
improcedência de todas as conclusões da alegação do recorrente e a 
necessidade de se confirmar o aresto «sub censura».

Nestes termos, acordam em negar provimento ao presente recurso.
Sem custas.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Madeira dos Santos (relator) — Aze-

vedo Moreira — Santos Botelho — Pais Borges — Rosendo José — An-
gelina Domingues — Costa Reis — Jorge de Sousa — Adérito Santos 
(vencido, nos termos da declaração anexa)

Voto de vencido
A orientação que fez vencimento baseia -se, essencialmente, no pressu-

posto de que o citado art. 4 do DL 257/99 estabelece «um regime especial 
de transição de carreiras», e não um regime normal de mobilidade e 
que se propõe incentivar os funcionários, que exercem funções na DGSP 
a título precário (comissão de serviço, requisição ou destacamento) a 
optarem pela integração no quadro de pessoal próprio dessa DGSP.

A meu ver, e salvo o devido respeito, não é válido esse pressuposto.
O objectivo que, a propósito, é revelado pela nota preambular daquele 

diploma legal, citada, aliás, no acórdão, é apenas o de «clarificar e actu-
alizar o regime» a que estão sujeitos os funcionários da mesma DGSP.

Com esse objectivo de clarificação e actualização, estabeleceu o 
mesmo diploma legal, no indicado art. 4, um modo de transição de 
funcionários, que se apresenta como aperfeiçoamento da disciplina 
que, sobre a mesma matéria de transição de funcionários, consta já do 
DL 268/81, de 16.9, que aprovou a orgânica da referida DGSP, e do 
DL 10/97, que alterou este diploma.

Veja -se o que, no Cap. IV («Disposições finais e transitórias»), Sec. I 
(«Transição do pessoal»), dispõe esse DL 268/81:

Artigo 86º
(Regra geral de transição)

1 – Os funcionários ou agentes que, a qualquer título, prestem ser-
viço na DGSP transitarão para os lugares dos quadros aprovados pelo 
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presente diploma, com observância dos requisitos habilitacionais e de 
acordo com as seguintes regras:

a) Em categoria idêntica à que o funcionário já possui;
b) Em categoria correspondente às funções que o funcionário ou 

agente desempenha, remuneradas pela mesma letra de vencimento ou 
por letra de vencimento imediatamente superior, quando não se verifique 
coincidência de remuneração.

2 – O disposto na alínea b) do número anterior só será aplicável 
quando se verifique a extinção da anterior carreira.

3  - Para efeitos do disposto na alínea b) do nº 1, será determinada, por 
despacho do Ministro da Justiça, sob parecer do membro do Governo 
competente em matéria de função pública, a correspondência funcional 
das respectivas categorias.

Por seu turno dispõe o DL 10/97:

Artigo 3º
1 - O pessoal que à data da publicação do presente diploma se en-

contre a prestar serviço na Direcção -Geral dos Serviços Prisionais em 
regime de comissão de serviço, requisição ou destacamento pode optar 
pela transição para o quadro de pessoal a que se referem os mapas II e 
III do anexo VII à Portaria nº 316/87, de 16 de Abril, com as alterações 
posteriormente introduzidas, de acordo com as disposições estabeleci-
das nos números seguintes e sem prejuízo do disposto na alínea b) do 
artigo 6º do Decreto -Lei nº 41, de 3 de Fevereiro.

2  - …
3 – A transição é feita de acordo com as seguintes regras:
a) Para a carreira e categoria que o funcionário já possui;
b) Na carreira e categoria correspondentes às funções efectivamente 

desempenhadas, remuneradas pelo mesmo índice de vencimento, ou, se 
não houver coincidência, pelo índice imediatamente superior, observa-
dos os requisitos habilitacionais.

4 – O provimento a que se refere o número anterior faz -se indepen-
dentemente de quaisquer formalidades legais, à excepção do visto do 
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto -Lei nº 146 -C/80, de 22 de 
Maio, e da publicação no Diário da República.

Relativamente a estes preceitos, aquele art. 4 do DL 257/99, apresenta 
mais rigor e pormenor, naturalmente tributários do anunciado propósito 
clarificador do regime de transição em causa.

Todavia, não contém elementos caracterizadores de um regime es-
pecial de transição de carreiras.

Mesmo a ausência de concurso, que a posição vencedora vê com re-
veladora de consagração de um tal regime especial, é, afinal, inerente ao 
regime comum de mobilidade entre diferentes organismos e carreiras da 
Administração Pública, como resulta, desde logo, do DL 427/89, de 7.12, 
que «define o regime jurídico da constituição, modificação e extinção 
da relação jurídica de emprego na Administração Pública» (art. 1), e 
cujo art. 25 estabelece que «1 – A transferência consiste na nomeação 
do funcionário sem prévia aprovação em concurso para lugar vago do 
quadro de outro serviço ou organismo, da mesma categoria e carreira ou 
de carreira diferente desde que, neste caso, se verifique a identidade ou 
afinidade de conteúdo funcional e idênticos requisitos habilitacionais e 
que sejam iguais os índices correspondentes ao escalão 1 da categoria 

em que o funcionário se encontra e ao escalão 1 da categoria da nova 
carreira» (sublinhado nosso).

Assim, e como princípio ou regra geral para a transição do pessoal 
em situação precária na DGSP, dispõe o nº 3 do questionado art. 4 que 
essa transição se faz «a) Para a carreira, categoria e escalão que o 
funcionário já possui». Que são, indubitavelmente, a respectiva carreira, 
categoria e escalão de origem. E não as que correspondem à remuneração 
que lhe é atribuída pelo exercício de funções em comissão de serviço.

Para os casos em que tal carreira não existe no quadro da DGSP, 
como sucede na situação a que respeitam os autos, dispõe o mesmo 
nº 3 que a transição se fará, em princípio, «para a carreira e categoria 
que integre as funções desempenhadas pelo funcionário, em escalão 
a que corresponda o mesmo índice remuneratório ou, quando não se 
verifique a coincidência de índice, em escalão a que corresponda o 
índice superior mais aproximado na estrutura da categoria para que 
se processa a transição» [al. b)].

Trata -se de adaptar a indicada regra geral de transição a estes casos de 
inexistência, no quadro da DGSP, da carreira de origem do funcionário. 
O que torna necessário, na perspectiva de clarificação anunciada na lei, 
o estabelecimento de correspondências entre categorias daquela carreira 
de origem e as novas categorias para as quais é feita a transição.

Correspondências que, conforme estabelece o nº 4 do transcrito art. 4, 
agora directamente em questão, se fazem «em função do índice remune-
ratório correspondente ao escalão 1 da categoria em que o funcionário 
se encontra e o escalão 1 da categoria da nova carreira …».

Pelo que já se disse, a indicação da categoria em que o funcionário 
se encontra, por contraposição à da nova carreira, só pode ser entendida 
como referência à categoria de origem do funcionário interessado na 
transição.

Aliás, a terminologia usada é a mesma do art. 25 do já referido 
DL 427/89, de 7.12, que contém o regime jurídico da constituição, 
modificação e extinção da relação jurídica de emprego na Administração 
Pública, ao dispor, no respectivo art. 25, que «1 – A transferência con-
siste na nomeação do funcionário sem prévia aprovação em concurso 
para lugar vago do quadro de outro serviço ou organismo, da mesma 
categoria e carreira ou de carreira diferente desde que, neste caso, se 
verifique a identidade ou afinidade de conteúdo funcional e idênticos 
requisitos habilitacionais e que sejam iguais os índices correspondentes 
ao escalão 1 da categoria em que o funcionário se encontra e ao esca-
lão 1 da categoria da nova carreira» (sublinhado nosso).

A mesma identidade terminológica se verifica, relativamente ao 
DL 353 -A/89, de 16.10, que fixa o estatuto remuneratório da Admi-
nistração Pública e cujo art. 18, ao dispor para os casos de mobilidade, 
estabelece que «1 – Para feitos de determinação da categoria da nova 
carreira nos casos de intercomunicabilidade horizontal ou vertical ou 
de mobilidade entre carreiras, a relação de natureza remuneratória 
legalmente fixada estabelece -se entre os índices remuneratórios corres-
pondentes ao escalão 1 da categoria em que o funcionário se encontre 
e o escalão 1 da categoria da nova carreira».

E não oferece dúvida que, nestes preceitos legais, a categoria em que 
o funcionário se encontra é a categoria da carreira de origem.

Pelo que deve ser este o sentido a atribuir, igualmente, ao questionado 
preceito do nº 4 agora em análise.
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E nem se diga que é inadequada a consideração da categoria de origem, 
pela qual se não determinava já a remuneração que vinha auferindo e 
à qual não regressará.

Com efeito, a remuneração que a recorrente auferia, em comissão de 
serviço na DGSP, era determinada por norma específica do DL 376/87, 
de 11.12, que contém o estatuto do pessoal das secretarias judiciais, e 
cujo art. 63 admite, face a «razões excepcionais de serviço», a nomeação 
em comissão de serviço de funcionários judicias, designadamente, para 
serviços dependentes do Ministério da Justiça (nº 1), estabelecendo que, 
nessa situação, «os oficiais de justiça … auferem vencimento corres-
pondente à categoria imediatamente superior» (nº 5).

Porém, conforme dispõe o nº 2 do mesmo preceito legal, «o tempo em 
comissão de serviço é considerado como de efectivo serviço na categoria 
ou cargo de origem». Pois que, em geral, a comissão de serviço configura 
um instrumento de mobilidade na Administração Pública, traduzindo -se 
no desempenho eventual e temporário de funções em categoria even-
tualmente diversa da que é titular o funcionário, projectando -se esse 
desempenho precário relevância jurídica, em termos de desenvolvimento 
de carreira, no respectivo lugar de origem (art. 7, nº 4, DL 427/89, cit.). 
Tanto assim que pode «optar a todo o tempo pelo estatuto remuneratório 
devido na origem» (art. 7, DL 353 -A/89, cit.).

Assim, mostra -se compreensível e adequado que, também no caso 
em apreço, a determinação da remuneração na nova carreira se faça por 
correspondência à categoria de origem.

De contrário, torna -se possível a inversão das regras normais de pro-
gressão na carreira, pondo -se em causa a equidade interna do sistema 
e a igualdade, por não se ter em conta, na transição para novo quadro 
de pessoal técnico superior da DGSP, as precedências a observar entre 
os funcionários a integrar, que radicam na situação de cada um no 
respectivo quadro de origem.

Ora, este resultado não foi querido pelo legislador, cujo propósito, 
como se viu, foi o de clarificar e actualizar o regime dos funcionários 
da DGSP. Não foi, assim, um efeito meramente remuneratório o visado 
pela lei, ao estabelecer, no referido nº 4, a mencionada correspondência 
de categorias. Aliás, se pretendesse determinar a nova categoria em 
função do índice remuneratório pelo qual o funcionário vencia à data da 
transição, bastava dizer, apenas, que essa nova categoria se encontrava 
por esse índice.

Contra a interpretação que ora se defende também não colhe a invo-
cação do princípio do não retrocesso. Que não é aplicável a situações 
de comissão de serviço. Pois que o ´desencontro funcional´, verificado 
em situação de comissão de serviço em que a recorrente se encontrava, 
justificava que, à semelhança do que ocorre em situações similares, a 
lei tenha previsto uma diferenciação remuneratória, pelas funções efec-
tivamente exercidas. Porém, após a transição, a prestação de trabalho 
passou a coincidir com o conteúdo funcional da respectiva carreira e 
categoria, não se justificando, então, qualquer ajustamento da retribuição, 
devida por trabalho diverso da profissão. Se, materialmente, o trabalho 
prestado antes e depois da transição é o mesmo, juridicamente a situação 
é distinta, passando o exercício funcional, antes fora da carreira, a ser 
prestado no âmbito da respectiva carreira.

E nem se diga que, desta forma, se contraria o interesse dos serviços 
prisionais em que se ponha fim a situações de provimento não definitivo 
de funcionários, por desincentivar a respectiva opção pela transição. Pois 

que, além de corresponder a esse interesse dos serviços, a estabilização 
resultante da integração em carreiras do quadro da DGSP sempre traduz, 
para os próprios funcionários interessados, um benefício, que é o de 
continuarem no exercício das funções que já desempenhavam, ficando 
integrados numa carreira eventualmente mais atractiva e com maior 
possibilidade de evolução.

De qualquer modo, nada consente a conclusão de que o fim visado pela 
lei, ao estabelecer o regime de transição definido no art. 4 do DL 257/99, 
agora em análise, tenha sido o de assegurar, nessa transição, sensível be-
nefício remuneratório imediato para os interessados. Na economia desse 
preceito, a previsão de atribuição de índice mais elevado corresponde, 
apenas, a mero ajustamento, em caso de não coincidência dos índices do 
escalão 1 das categorias nas quais devem fazer -se as correspondências, 
para efeitos de transição (nº 3/b e nº 4).

Concederia, pois, provimento ao recurso.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Adérito Santos.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Recurso para uniformização de jurisprudência. Despacho de 
admissão de recurso jurisdicional.

Sumário:

O despacho sobre a admissão do recurso jurisdicional, a 
que se refere o artigo 144.º, n.os 3 e 4, do CPTA, deve 
ser proferido a seguir à apresentação do requerimento 
de interposição de recurso e ser notificado ao recorrido 
ou recorridos em conjunto a notificação para alegarem a 
que se refere o n.º 1 do artigo 145.º do mesmo Código, se 
o despacho for de admissão do recurso.

Processo n.º 13/07 -20.
Recorrente: André & Sousa, L.da

Recorridos: Região Autónoma da Madeira e outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam no Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo:

1 – ANDRÉ & SOUSA, LDA, solicitou ao Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Funchal a adopção de uma providência cautelar de suspensão 
de eficácia de actos regulamentares e de autorização para prosseguir 
a sua actividade.

Aquele Tribunal julgou procedente a pretensão, determinando a sus-
pensão de eficácia dos actos regulamentares.
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Uma das entidades requeridas, a REGIÃO AUTÓNOMA DA MA-
DEIRA, interpôs recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Funchal para o Tribunal Central Administrativo Sul.

Na pendência do referido recurso jurisdicional interposto pela Região 
Autónoma da Madeira, a referida empresa ANDRÉ & SOUSA foi no-
tificada «nos termos e para os efeitos do disposto nos arts. 145.º, n.º 1, 
e 147.º, n.º 2, do C.P.T.A.» (fls. 295 e verso).

Na sequência da notificação, a referida empresa ANDRÉ & SOUSA 
veio, em 30 -10 -2005, arguir uma nulidade processual, por não ter sido 
proferido despacho de admissão do recurso jurisdicional e fixação do 
seu regime de subida, antes de lhe ter sido notificada efectuada a referida 
notificação «nos termos e para ao efeitos do disposto nos arts. 145.º, 
n.º 1, e 147.º, n.º 2, do C.P.T.A.» (fls. 296 -298).

O Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, 
por despacho de 21 -11 -2005, entendeu que não existia a nulidade pro-
cessual invocada (fls. 307).

A referida empresa ANDRÉ & SOUSA interpôs recurso deste despa-
cho para o Tribunal Central Administrativo Sul (fls. 310 -326).

Pelo acórdão de 27 -4 -2006, depois rectificado pelo acórdão de 
6 -7 -2006, o Tribunal Central Administrativo Sul negou provimento 
ao recurso interposto do referido despacho e concedeu provimento ao 
recurso interposto pela REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA.

Inconformada, a empresa ANDRÉ & SOUSA interpôs o presente 
recurso para uniformização de jurisprudência, em que invoca como 
fundamento oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão do Tri-
bunal Central Administrativo Sul de 16 -2 -2006, proferido no recurso 
n.º 1381/06.

A Recorrente formulou as seguintes conclusões:
i) – Por acórdão datado de 27 -04 -2006 e proferido nos autos do re-

curso jurisdicional nº 01415/06 o TCAS indeferiu nulidade processual 
invocada pela ora recorrente qual seja a de ter sido omitido na primeira 
instância, a prolação do despacho de admissão do recurso antes da 
notificação para a mesma contra -alegar.

ii) – O TCAS assim o entendeu porquanto “não se verifica a nulidade 
ini’ocada” dado que a “expressão recebido o requerimento” não parece 
(...) consentir (...) o sentido técnico jurídico corrente de recebido o 
recurso” (pelo juiz), mas antes parece significar que o requerimento 
é apresentado na secretaria” e que “Recebido” é no sentido físico e 
não no sentido orgânico, isto é, refere -se à entrada do requerimento, 
na Secretaria do Tribunal, e não ao despacho a proferir pelo Juiz, a 
admiti -lo ou não”.

iii) – Este Acórdão impugnado contradiz e afronta a jurisprudência 
maioritária do TCAS e vertida nos Acórdãos fundamento de 16 -02 -2006 
[processo n°01381/06 – Relator: Desembargadora MAGDA GERAL-
DES] e de 02 -02 -2006 [processo 1313/05 – Relator: Desembargador 
GONÇALVES PEREIRAI.

iv) – Nestes arestos, o TCAS julgou procedente igual nulidade pro-
cessual – omissão da prolação de despacho de admissão do recurso na 
primeira instância antes da notificação da agravada das alegações para 
contra -alegar – e decretou -a, com as respectivas consequências.

v) – O TCAS assim entendeu pelo expressamente constante no Acór-
dão fundamento de 16 -2 -2006. que aqui temos por reproduzido.

vi) – Existe evidente contradição entre o Acórdão impugnado e os 
Acórdãos fundamento – todos já transitados em julgado – sobre a mesma 
questão fundamental de direito.

vii) – Qual seja a de saber, atenta a interpretação jurídica do ar-
tigo 145.º nº 1. CPTA. da exigibilidade de despacho de admissão do 
recurso antes da notificação para a aí recorrida contra -alegar.

viii) – E assim é dado que no Acórdão impugnado o TCAS entendeu 
não ser o mesmo exigível e nos Acórdãos fundamento o TCAS foi 
de entendimento ser processualmente devido o mesmo despacho de 
admissão do recurso antes da notificação para a recorrida recorrente 
contra -alegar.

ix) – A qual norma, a ser interpretada no cotejo do normativo pro-
cessual e dos princípios invocados nas, praticamente iguais. alegações 
dos recursos produzidas nos diversos processos – que aqui temos por 
reproduzidas – e que culminaram com as decisões contraditórias.

x) – A contradição sobre a mesma questão fundamental de direito 
ocorre pois entre Acórdãos proferidos pelo mesmo Tribunal Central 
Administrativo Sul. – cfr. art. 152.º nº 1 – als. a. CPTA.

xi) – Assim, verifica -se os pressupostos que determinam a admissibi-
lidade do presente recurso para uniformização de jurisprudência.

xii) – A expressão legal do art. 14 1°, nº 1, CPA só pode significar 
assim recebido processual e licitamente o requerimento, como inculca 
a necessidade de valoração do dito requerimento e não uma simples 
operação material a realizar pela Secretaria Judicial, pois é a única que 
tem correspondência com o elemento literal da norma.

xiii) – Agravada – ora recorrente – tem o direito processual de se 
pronunciar sobre o despacho de admissão do recurso e que fixa o seu 
efeito e regime de subida e o momento processual próprio é o da pro-
dução das suas Contra -Alegações.

xiv) – A ater -se na tese sufragada pelo Acórdão impugnado a agravante 
ver -se -ia, como se viu, impedida de se pronunciar, no momento ade-
quado sobre matéria processual e coarctado no exercício de um direito 
processual em infracção aos princípios do contraditório e o princípio 
da igualdade das partes.

xv) – Como acarreta, também, a grande probabilidade de serem 
praticados no processo actos processuais totalmente inúteis, concreta-
mente contra -alegações os quais são proibidos e constituí decorrência 
do princípio da economia processual.

xvi) – A boa interpretação que considere devidamente o elemento 
literal do artigo 145.º nº 1, CPTA, e os aspectos invocados só pode ser 
a de que é exigível a prolação de despacho de admissão do recurso após 
a apresentação do requerimento de interposição e antes da notificação 
do agravado.

xvii) – Assim, o Acórdão impugnado infringe as normas dos arti-
gos 145.º nº 1. CPTA. 9.º nº 2. do Código Civil, 678°, nº 4, CPC. ex vi 
artigo 1400 CPTA. 6º CPTA e 137º CPC. ex vi art. 1º e 1400 CPTA.

xviii) – Em consequência, deve este Supremo Tribunal uniformizar 
jurisprudência no sentido constante dos Acórdãos fundamento – ou seja. 
Que, nos termos do artigo 145.º nº 1, CPTA. o despacho de admissão do 
recurso deve ser proferido antes da notificação à agravada das alegações 
do recorrente para contra -alegar.

xix) – E anular o Acórdão impugnado e substituí -lo por outro que 
declare a nulidade processual oportunamente invocada, com as legais 
consequências.
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Nestes termos, deve o presente recurso para uniformização de jurisprudên-
cia ser julgado procedente, uniformizando o Supremo Tribunal a jurispru-
dência do TCAS no sentido da propugnada nos Acórdãos fundamento.

Em consequência, deve o Acórdão impugnado ser anulado e substi-
tuído por outro em que seja declarada a nulidade processual invocada, 
com as legais consequências, como é de inteira JUSTIÇA

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público foi notificado nos 

termos do art. 146.º, n.º 1, do CPTA, não se tendo pronunciado.
Corridos vistos simultâneos, cumpre decidir.
2 – A admissibilidade dos recursos de acórdãos dos tribunais centrais 

administrativos para uniformização de jurisprudência, previstos no 
art. 152º do CPTA, depende da satisfação dos seguintes requisitos:

– serem interpostos no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado 
do acórdão impugnado;

– existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado 
como fundamento sobre a mesma questão fundamental de direito;

– ser apresentada alegação na qual se identifiquem, de forma precisa e 
circunstanciada, os aspectos de identidade que determinam a contradição 
alegada e a infracção imputada à decisão recorrida;

– a decisão impugnada não estar em sintonia com a jurisprudência 
mais recentemente consolidada do Supremo Tribunal Administrativo.

No caso em apreço, o recurso foi interposto antes do trânsito em 
julgado do acórdão impugnado, mas este veio a transitar em julgado, 
pelo que não há obstáculo à admissibilidade do recurso, uma vez que 
o que se pretende com a exigência do trânsito em julgado da decisão 
recorrida é que o acórdão não seja já susceptível de alteração por via 
de outro recurso ordinário.

Por outro lado, foi apresentada alegação em que a Recorrente visa 
demonstrar a existência da contradição invocada e não há jurisprudência 
consolidada do Supremo Tribunal Administrativo sobre a questão suscitada.

Assim, resta apreciar se se verifica ou não a invocada contradição de 
julgados sobre a mesma questão fundamental de direito.

No acórdão recorrido entendeu -se, sobre a questão colocada pela 
Recorrente, que o art. 145.º, n.º 1, do CPTA, ao fazer referência a «re-
cebido o requerimento», não deve ser interpretado como aludindo a 
despacho de admissão do recurso, mas sim a recepção do requerimento 
de recurso pela secretaria e que «da lei resulta é que parece não haver 
necessidade desse despacho pelo juiz».

No acórdão fundamento entendeu -se que o n.º 1 do art. 145.º deve ser 
interpretado como querendo significar o recebimento do requerimento 
de interposição de recurso pelo juiz, com o necessário juízo de valor 
técnico -jurídico sobre tal requerimento, e que constituirá sempre o 
objecto do despacho de admissão ou rejeição do recurso.

Há, assim, manifesta contradição entre os acórdãos em causa, pois 
enquanto no acórdão recorrido se entendeu que não há lugar a admissão 
do recurso jurisdicional antes da notificação do recorrido para alegar 
referida naquele art. 145.º, n.º 1, no acórdão fundamento entendeu -se 
que há necessidade de tal despacho e que ele deve ser proferido antes 
da notificação referida.

Assim, conclui -se que estão reunidos os requisitos necessários para admis-
sibilidade do recurso para uniformização de jurisprudência, sobre a questão 
de saber se há lugar a despacho de admissão do recurso antes da notificação 
do recorrido ou recorridos prevista no art. 145.º, n.º 1, do CPTA.

3 – O regime da tramitação dos recursos jurisdicionais no tribunal 
recorrido, consta dos arts. 144.º e 145.º do CPTA, que estabelecem o 
seguinte:

Artigo 144.º
Interposição de recurso e alegações

1  - O prazo para a interposição de recurso é de 30 dias e conta -se a 
partir da notificação da decisão recorrida.

2  - O recurso é interposto mediante requerimento que inclui ou junta a 
respectiva alegação e no qual são enunciados os vícios imputados à sentença.

3  - Salvo o disposto no número seguinte, do despacho que não admita 
o recurso ou o retenha pode o recorrente reclamar para o presidente do 
tribunal que seria competente para dele conhecer, segundo o disposto 
na lei processual civil, com as necessárias adaptações.

4  - Do despacho do relator que não receba o recurso interposto de 
decisão da secção de contencioso administrativo do Supremo Tribunal 
Administrativo para o pleno do mesmo tribunal, ou o retenha cabe 
reclamação para a conferência e da decisão desta não há recurso.

Artigo 145.º
Notificação dos recorridos e subida do recurso

1  - Recebido o requerimento, a secretaria promove oficiosamente a 
notificação do recorrido ou recorridos para alegarem no prazo de 30 dias.

2  - Recebidas as contra -alegações ou expirado o prazo para a sua 
apresentação, o recurso sobe acompanhado de cópia impressa ou dactilo-
grafada da decisão recorrida, ou do correspondente suporte informático.

A letra deste artigo 145.º aponta manifestamente para o processamento 
do recurso jurisdicional no tribunal recorrido sem intervenção do juiz.

Na verdade, por um lado, a referência à promoção oficiosa da noti-
ficação prevista no n.º 1 não pode ter outro alcance que não seja o de 
dispensar a intervenção do juiz a ordenar a notificação. É aliás, esse o 
alcance da norma genérica sobre «notificações oficiosas da secretaria», 
que consta do n.º 2 do art. 229.º do CPC, em que se estabelece que «cum-
pre ainda à secretaria notificar oficiosamente as partes quando, por 
virtude da disposição legal, possam responder a requerimentos, oferecer 
provas ou, de um modo geral, exercer algum direito processual que não 
dependa de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação».

Por outro lado, o n.º 2 do mesmo art. 145.º ao preceituar que «recebi-
das as contra -alegações ou expirado o prazo para a sua apresentação, 
o recurso sobe» indicia uma intenção legislativa no sentido da subida do 
recurso sem qualquer intervenção do juiz no tribunal recorrido.

Os trabalhos preparatórios do CPTA confirmam que terá sido pensado, 
efectivamente, um regime de tramitação do recurso jurisdicional sem 
intervenção do juiz no tribunal recorrido.

Com efeito, no Estudo de Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Administrativos sobre a interposição de recurso jurisdicional propõe -se, 
entre outras, a seguinte alteração:

«Após a interposição do recurso jurisdicional proceder -se -á imedia-
tamente à notificação da outra parte para apresentação das respectivas 
alegações (sem necessidade de intervenção do juiz)». (1)

Na mesma linha, na parte dos trabalhos preparatórios relativa ao 
«Estudo de Dimensionamento dos Tribunais Tributários», sugere -se a 
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mesma solução e adianta -se mesmo uma explicação para a sua adop-
ção:

Admissão do recurso jurisdicional passa a ser automática, libertando 
os Tribunais de 1.ª Instância deste acto processual (uma vez que na 
quase totalidade dos processos o recurso é admitido) e remetendo -se a 
sua apreciação para o Tribunal Superior».

A esta luz, o art. 145.º, na leitura que dele decorre linearmente, de 
notificação oficiosa do recorrido para alegar (n.º 1) e subida do processo 
ao tribunal superior na sequência da apresentação da alegação ou do 
decurso do prazo para alegar (n.º 2), surge como concretização da opção 
pelo automatismo da tramitação do recurso jurisdicional no tribunal 
recorrido, entendido como dispensa de intervenção do juiz.

Porém, contraditoriamente com esta opção legislativa e com a trami-
tação prevista no art. 145.º, o art. 144.º vem inequivocamente manter 
na tramitação do recurso jurisdicional um despacho de admissão de 
recurso, ao prever a possibilidade de reclamação do mesmo para o 
presidente do tribunal que seria competente para o seu conhecimento 
ou para a conferência, no caso de o despacho ser proferido pelo relator 
no STA.

Para além disso, pelo regime de reclamação que se prevê nos n.ºs 3 
e 4 do mesmo art. 144.º, conclui -se que o despacho de admissão a que 
se alude é proferido pelo tribunal recorrido e não pelo tribunal superior, 
pois, por um lado, a retenção supõe a não subida imediata do recurso 
e, por outro lado, não há uma relação de hierarquia entre o presidente 
do tribunal para que é interposto o recurso e o relator nesse mesmo 
tribunal que possa viabilizar a reclamação de despachos seus para o 
respectivo presidente. Aliás, é precisamente por não existir relação de 
hierarquia entre juízes do mesmo tribunal intervindo singularmente que 
no n.º 4 do mesmo art. 144.º se estabelece que, quando o despacho de 
não admissão ou retenção é proferido por um juiz do STA, em face da 
inexistência de tribunal superior, a reclamação é para a conferência e 
não para o Presidente deste Tribunal.

Assim, é de concluir que há uma contradição insanável entre o regime 
de prolação de despacho de admissão pelo tribunal recorrido previsto 
no art. 144.º do CPTA e a tramitação prevista no art. 145.º, que, des-
crevendo, sem solução de continuidade, toda a tramitação dos recursos 
jurisdicionais desde a recepção do requerimento até à subida ao tribunal 
superior, não deixa entrever qual o momento processual em que será 
proferido o despacho de admissão.

4 – Na reconstituição do pensamento legislativo, em que deve 
consubstanciar -se a interpretação jurídica (art. 9.º, n.º 1, do Código 
Civil), há que ponderar, em primeiro lugar, que a ideia proposta nos 
trabalhos preparatórios de tramitação dos recursos jurisdicionais no 
tribunal recorrido sem intervenção do respectivo, embora traduzida 
no texto do art. 145.º, foi abandonada na redacção final do CPTA, não 
só por a norma do art. 144.º afastar expressamente essa solução, mas 
também porque outras normas sobre recursos não são exequíveis sem 
uma intervenção do juiz no tribunal recorrido.

Uma destas normas é o art. 142.º, n.º 5, em que se estabelece que «as 
decisões proferidas em despachos interlocutórios devem ser impugnadas 
no recurso que venha a ser interposto da decisão final, excepto nos 
casos de subida imediata previstos no Código de Processo Civil». A 
determinação dos casos de subida imediata, nas situações previstas no 
n.º 2 do art. 734.º do CPC, depende de uma apreciação jurídica sobre 

a absoluta inutilidade que acarretaria a retenção, apreciação essa que é 
incompatível com uma opção legislativa no sentido do automatismo da 
tramitação. Por outro lado, o objectivo subjacente a tal regime restritivo 
do recurso dos despachos interlocutórios é, manifestamente, evitar a 
perturbação que a admissibilidade generalizada desses recursos acarreta 
para a celeridade processual e a não intervenção do juiz no tribunal 
recorrido, seleccionando os recursos que devem ser admitidos (com 
subida imediata e efeito suspensivo, pois é esse o efeito regra previsto 
no art. 143.º, n.º 1), é imprescindível para concretizar aquele objectivo, 
pois o automatismo reconduzir -se -ia a que qualquer recurso de despacho 
interlocutório, fosse ele ou não admissível, tivesse subida imediata (como 
resulta do n.º 2 do art. 145.º) e efeito suspensivo, o que poderia traduzir-
-se em paralisações sucessivas do processo, solução esta que, pelo seu 
evidente desacerto, tem de se presumir não ter sido legislativamente 
consagrada (art. 9.º, n.º 3, do Código Civil).

Esta constatação, aliada ao facto de o art. 144.º prever expressa-
mente a prolação de despachos de admissão ou não de recurso ou que 
os admitam com subida diferida, conduz com segurança à conclusão 
de que a intenção de criar um regime de automatismo, anunciado nos 
trabalhos preparatórios e concretizado no art. 145.º, foi abandonada na 
redacção final do CPTA.

Sendo assim, terá de se concluir que há uma lacuna de regulamenta-
ção quanto ao momento processual em que deve ocorrer a intervenção 
do juiz, para proferir despacho de admissão ou não do recurso juris-
dicional.

5 – Examinando a legislação processual, encontram -se casos de re-
cursos jurisdicionais em que o requerimento de interposição de recurso 
é acompanhado da alegação do recorrente, mas as soluções legais quanto 
ao momento da prolação de despacho de admissão não são uniformes, 
sendo adoptadas as duas soluções que se adoptaram no acórdão recorrido 
e no acórdão fundamento.

Assim
– no Código de Processo das Contribuições e Impostos, de 1963, 

em que a alegação do recorrente tinha sempre de ser apresentada com 
o requerimento de interposição de recurso (art. 259.º) o despacho de 
admissão era proferido antes da notificação ao recorrido para alegar 
(§ 1.º do mesmo artigo) (2);

– na Lei de Processo nos Tribunais Administrativos, para os recursos 
em que as alegações são apresentadas com o requerimento de interposi-
ção de recurso, o despacho de admissão é proferido antes da notificação 
do recorrido para alegar (art. 113.º, n.º 1) (3);

– no Código de Processo Penal de 1987 adopta -se idêntica solução, 
prevendo -se que o despacho de admissão seja proferido após a apresen-
tação da motivação do recorrente, antes da notificação dos recorridos 
(arts. 411.º, n.º 5, e 414.º, n.º 1, daquele Código) (4);

– no Código de Processo Tributário, de 1991, prevê -se a apresentação 
da alegação do recorrente com o requerimento de interposição de recurso 
apenas para os recursos jurisdicionais em processos de execução fiscal 
(art. 356.º), com aplicação subsidiária do que estiver previsto nesse 
Código (art. 357.º), de que resulta a aplicação do regime do art. 171.º, 
n.º 3, do mesmo diploma, em que se prevê a alegação do recorrido após 
a notificação do despacho de admissão do recurso;

– no Código de Procedimento e de Processo Tributário, de 1999, 
prevê -se a obrigatoriedade de apresentação da alegação do recorrente 



638 639

com o requerimento de interposição de recurso nos casos de recur-
sos de despachos interlocutórios e recursos em processos urgentes 
(arts. 283.º e 285.º) e não se prevê qualquer alteração relativa à alegação 
do recorrido, pelo que esta tem lugar após a notificação do despacho 
de admissão do recurso, de acordo com as regras gerais, previstas no 
art. 282.º, n.ºs 2 e 3;

– no Código de Processo do Trabalho de 1999 o recorrido dispõe de 
prazo igual ao da interposição do recurso, contado desde a notificação 
oficiosa do requerimento do recorrente, para apresentar a sua alegação 
(art. 81.º, n.º 2, deste Código), só posteriormente sendo proferido des-
pacho de admissão ou não do recurso (art. 82.º do mesmo Código) (5).

Conclui -se do exame desta legislação processual sobre casos em que 
a alegação do recorrente tem de ser apresentada com o requerimento de 
interposição de recurso que, na perspectiva legislativa, tanto é aceitável 
a solução de prolação de despacho de admissão antes da notificação ao 
recorrido para alegar, como a de tal despacho só ser proferido depois 
da alegação do recorrido ou do decurso do respectivo prazo, pois ambas 
as soluções são adoptadas.

Tratando -se, nestes casos, de situações idênticas às que se geram nos 
recursos jurisdicionais interpostos em processos regidos pelo CPTA, o 
recurso à analogia, que é o meio prioritário de integração das lacunas 
da lei (art. 10.º, n.ºs 1 e 2, do Código Civil) se é certo que limita as 
possibilidades de opção às duas soluções adoptadas, não viabiliza a 
opção por qualquer delas.

Por isso, há que fazer apelo ao meio subsidiário de integração de 
lacunas que é «a norma que o próprio intérprete criaria, se houvesse 
de legislar dentro do espírito do sistema» (art. 10.º, n.º 3, do Código 
Civil).

Na detecção do «espírito do sistema» jurídico, nesta matéria, há 
que ponderar que resulta claramente daquela legislação processual 
que a opção legislativa que constitui regra é a prolação de despacho de 
admissão logo a seguir à apresentação do requerimento de interposição 
de recurso com a alegação do recorrente (solução adoptada no anterior 
contencioso administrativo, no processo penal e no processo tributário), 
sendo excepção o regime que tem vindo a ser adoptado na legislação 
processual do trabalho.

Por outro lado, estando assente que, em face do teor do art. 144.º, 
não se pode economizar a intervenção do juiz no tribunal recorrido que 
foi aventada nos trabalhos preparatórios do CPTA, a antecipação dessa 
intervenção, incluindo -a logo a seguir à apresentação do requerimento 
de interposição de recurso, é manifestamente a solução que mais permite 
evitar actos inúteis, pois, no caso de não ser de admitir o recurso, evita -se 
a desnecessária apresentação de alegação pelo recorrido ou recorridos, 
bem como os actos que podem derivar da apresentação dessa alegação, 
como é o caso da apresentação de resposta pelo recorrente, nos termos 
do art. 698.º, n.º 5, do CPC, se for requerida ampliação do objecto do 
recurso, ao abrigo do art. 684.º -A do mesmo Código. (6)

Por isso, tendo em mente aquele regime regra e a preocupação legisla-
tiva em evitar diligências inúteis que está omnipresente no direito proces-
sual (art. 137.º do CPC), a que não foi alheio o legislador do CPTA (como 
deixa perceber o n.º 2 do seu art. 8.º) é de preencher a referida lacuna 
de regulamentação que se detecta no art. 145.º do CPTA com o referido 
regime regra, de prolação de despacho de admissão ou não do recurso 
imediatamente a seguir à apresentação do requerimento de interposição 

de recurso, com subsequente notificação do mesmo ao recorrido ou re-
corridos, concomitantemente com a notificação para alegarem prevista 
no seu n.º 1, se o despacho for no sentido da admissão do recurso.

6 – No caso em apreço, constata -se que o despacho de admissão do 
recurso jurisdicional da decisão da 1.ª instância não foi proferido antes da 
notificação à Recorrida (Recorrente no presente recurso jurisdicional), mas 
apenas após o decurso do prazo para esta alegar, indicado em notificação 
do requerimento de interposição de recurso e alegação do aí Recorrente.

Assim, à face do referido regime, tem de se concluir que ocorreu uma 
irregularidade processual, com potencialidade para influir na decisão 
do recurso jurisdicional, pois o conhecimento do teor do despacho de 
admissão proporcionaria à aí Recorrida (Recorrente no presente recurso 
jurisdicional para uniformização de jurisprudência) a possibilidade de o 
impugnar na sua alegação, ao abrigo do preceituado no art. 687.º, n.º 4, 
do CPC, subsidiariamente aplicável (art. 140.º do CPTA)

Por isso, é de concluir que tal irregularidade produz nulidade processual, 
que justifica a anulação de todos os actos subsequentes que dela dependem 
(art. 201.º, n.ºs 1 e 2, do CPC). Nestes termos, acordam neste Pleno da Secção 
do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo em:

– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– anular, nos termos do n.º 6 do art. 152.º do CPTA, o acórdão recor-

rido de 27 -4 -2006, rectificado pelo acórdão 6 -7 -2006;
– substituindo o acórdão recorrido, anular a notificação de fls. 295, 

efectuada «nos termos e para os efeitos do disposto nos arts. 145.º, 
n.º 1, e 147.º, n.º 2, do CPTA», e todos os actos posteriores praticados 
no Tribunal Central Administrativo Sul anteriores à interposição do 
presente recurso para uniformização de jurisprudência;

– ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Funchal, a fim de ser sanada a nulidade da omissão de despacho de 
admissão do recurso jurisdicional antes da notificação referida e ser 
dada a subsequente tramitação processual do recurso jurisdicional aí 
interposto para o Tribunal Central Administrativo Sul;

– uniformizar jurisprudência nos seguintes termos:
O despacho sobre a admissão do recurso jurisdicional, a que se refere 

o art. 144.º, n.ºs 3 e 4, do CPTA, deve ser proferido a seguir à apresen-
tação do requerimento de interposição de recurso e ser notificado ao 
recorrido ou recorridos em conjunto a notificação para alegarem a que 
se refere o n.º 1 do art. 145.º do mesmo Código, se o despacho for de 
admissão do recurso.

Sem custas, por nenhum dos Recorridos no presente recurso juris-
dicional ter contra -alegado [art. 2.º, n.º 1, alínea g), do CCJ, aplicável 
por força do disposto no n.º 3 do seu art. 73.º -A].

Cumpra -se o disposto na 2.ª parte do n.º 4 do artigo 152.º do CPTA.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Azevedo 

Moreira — Adérito dos Santos — Madeira dos Santos (voto a conclu-
são) — São Pedro — Fernanda Xavier — Edmundo Moscoso — Santos 
Botelho — Pais Borges — Rosendo José — Angelina Domingues — João 
Belchior — Costa Reis — Rui Botelho — Cândido de Pinho — Políbio 
Henriques — Freitas Carvalho.

(1) Reforma do Contencioso Administrativo, Coimbra Editora, volume II, página 133.
(2) Estabelece -se neste § 1.º que «o despacho que admitir o recurso será notificado à parte 

contrária, não sendo revel, para alegar nos oito dias seguintes ao da notificação».
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(3) Estabelece -se neste art. 113.º, n.º 1, da LPTA que «o recurso de decisão sobre pedido 
de suspensão da eficácia de acto contenciosamente impugnado é interposto mediante reque-
rimento que inclua ou junte a respectiva alegação e alegado pelo recorrido, em prazo igual 
ao do recorrente, a contar da notificação da admissão do recurso».

Este regime é aplicável a outros recursos urgentes, por força do disposto no art. 115.º, 
n.º 1, do mesmo diploma.

(4) Estabelece -se neste art. 414.º, n.º 1, na redacção dada pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, 
que «interposto o recurso e junta a motivação ou expirado o prazo para o efeito, o juiz profere 
despacho e, em caso de admissão, fixa o seu efeito e regime de subida».

Na redacção inicial do CPP de 1987, no art. 405.º, n.º 1, fazia -se referência ao «despacho que 
não admitir ou retiver o recurso» e do art. 414.º, n.º 1 (em que se previa que, quando o recurso 
não fosse interposto de sentença ou acórdão final haveria lugar a despacho de sustentação ou 
reparação, e não também de admissão, após ter expirado o prazo para resposta dos sujeitos 
processuais afectados pela interposição de recurso, inferia -se que o despacho de admissão 
seria proferido em momento anterior, que teria ser antes deste prazo para resposta.

(5) Idênticas soluções foram adoptadas nos anteriores Códigos de Processo do Trabalho, 
de 1963 (arts. 77.º e 78.º) e de 1981 (arts. 76.º e 77.º).

(6) Considerações semelhantes se podem fazer a respeito da interposição de recurso su-
bordinado, que, a aplicar o regime previsto no Código de Processo do Trabalho, deveria ser 
interposto pelo recorrido no prazo da respectiva alegação (art. 81.º, n.º 4), com subsequente 
oportunidade de contra -alegação do recorrente.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Oposição de acórdãos (princípios fundamentais). Identidade 
de situações de facto.

Sumário:

 I — Em matéria de recurso por oposição de acórdãos — ar-
tigo 24.º, alínea b), do ETAF — a jurisprudência deste 
tribunal, suportada nos preceitos legais aplicáveis, tem 
como assentes os seguintes princípios fundamentais: 
(i) mantêm -se em vigor, no âmbito do contencioso ad-
ministrativo, os artigos 763.º a 770.º do CPC, não obs-
tante a sua revogação operada pelos artigos 3.º e 17.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro; 
(ii) Para cada questão relativamente à qual se pretenda 
ocorrer oposição deve o recorrente eleger um e só um 
acórdão fundamento; (iii) só é figurável a oposição em 
relação a decisões expressas e não a julgamentos im-
plícitos; (iv) é pressuposto da oposição de julgados que 
as soluções jurídicas perfilhadas em ambos os acórdãos 
— recorrido e fundamento — respeitem à mesma questão 
fundamental de direito, devendo igualmente pressupor a 
mesma situação fáctica; (v) só releva a oposição entre 
decisões e não entre a decisão de um e os fundamentos 
ou argumentos de outro.

 II — Não se verifica a oposição de julgados, por não ser idên-
tica a questão fundamental de direito neles dirimida, se 
são distintas as situações factuais de que partem, (con-
curso para professor catedrático num caso, concurso 
para juízes dos tribunais administrativos e tributários 

no outro) e se é totalmente diferente o quadro jurídico 
aplicável (ECDU, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, 
de 13 de Novembro, alterado pela Lei n.º 19/80, de 16 
de Julho, por um lado e aviso de abertura do concurso 
e o regulamento aprovado pela Portaria n.º 386/2002, 
de 11 de Abril, em conformidade com o estabelecido 
no artigo 7.º da Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, 
cuja admissão se fazia depender de graduação base-
ada na ponderação global dos factores enunciados no 
artigo 61.º do Estatuto aprovado nessa Lei, pelo outro),

 III — Inexiste, ainda, oposição de julgados se os acórdãos em 
confronto decidiram a mesma questão fundamental de 
direito (votação sem escrutínio secreto), no mesmo qua-
dro factual e jurídico (concursos no âmbito da função 
pública e artigo 24.º, n.º 2, do CPA), da mesma forma.

Processo n.º 65/07 -20.
Recorrente: Fernando Augusto Pinto Garcia.
Recorrido: Júri do Concurso de Provimento para Professores Ca-

tedráticos do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Coimbra.

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Rui Botelho.

Acordam no Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo:

I Relatório
Fernando Augusto Pinto Garcia, com melhor identificação nos 

autos, veio interpor recurso, por oposição de acórdãos, do acórdão do 
Tribunal Central Administrativo, Norte, de 12.10.06, que concedeu 
provimento ao recurso jurisdicional deduzido da sentença do TAC de 
Coimbra, que julgara procedente o recurso contencioso por si interposto 
da deliberação do Júri do Concurso para provimento de uma vaga de 
Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Química da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Indicou como acórdãos fundamento, sobre duas questões, os se-
guintes:

a) “...os doutos Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 15 
de Fevereiro de 2005 (publicado no Apêndice do DR de 18/11/2005), de 
14 de Abril de 2005 (publicado nos Acórdãos Doutrinais do STA nº 522, 
págs.973 e segs., de 31 de Janeiro de 2002 (publicado no Apêndice do 
DR de 18/11/2003) e de 21 de Março de 2000 (publicado nos Acórdãos 
Doutrinais do STA nº 467, págs.1459 e segs., no referente à violação 
dos princípios da imparcialidade e transparência”.

b) “e dos Acórdãos do mesmo venerando Tribunal de 20/6/96 (publi-
cado no Apêndice do DR de 23/10/98), de 14/10/93 (publicado no BMJ, 
nº 430, pág. 491) e de 12 de Fevereiro de 1998 (publicado no Apêndice 
do DR de 17/12/2001) no referente à votação por escrutínio secreto”.

Terminou a sua alegação inicial formulando as seguintes conclu-
sões:

“1ª O recurso por oposição de acórdãos pressupõe que no domínio da 
mesma legislação dois acórdãos perfilhem soluções opostas quanto ao 
mesmo fundamento de direito, entendendo -se que tal sucede “...quando 
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a mesma questão de direito foi resolvida em sentidos diferentes...” (v. 
ALBERTO DOS REIS, CPC Anotado, Vol. VI, pag. 264).

Consequentemente,
2ª Para curar da existência de oposição entre dois arestos importa, 

como tal, começar por apurar se em ambos os acórdãos há uma identi-
dade das situações de facto e do enquadramento jurídico, sendo certo 
que se vem entendendo que ocorre semelhante identidade sempre que 
se estejam perante situações que devam merecer um tratamento jurídico 
igualitário (v., neste sentido, o Acº do Pleno do STA de 21/2/95, Proc. 
nº 32950).

Ora,
3ª O acórdão recorrido e os acórdãos fundamento perfilharam soluções 

opostas quanto à mesma estão fundamental de direito, interpretando em 
sentido claramente contrário os princípios da imparcialidade e trans-
parência da Administração, consagrados nos artº 266° da Constituição 
e 6° do CPA, e as suas decorrências em matéria de procedimentos 
administrativos, maxime de acesso à Função Pública.

Na verdade,
4ª Enquanto os acórdãos fundamento sustentaram que daqueles prin-

cípios resulta a obrigatoriedade de se definirem e dar previamente a 
conhecer as “regras do jogo”, o acórdão recorrido considerou que tais 
princípios não impõem que se definam ou dêem previamente a conhe-
cer os requisitos mínimos para se poder aceder a uma dada categoria, 
pelo que se nos afigura inquestionável estar -se perante situações que 
merecem um tratamento jurídico igualitário, tanto mais que não se 
vislumbra qualquer razão ponderosa que possa justificar que no caso 
em apreço pelo acórdão recorrido os princípios em causa já não devam 
funcionar com a amplitude que nos acórdãos fundamento se considerou 
ser exigível quando em causa esteja uma qualquer outra carreira, seja de 
docente do ensino superior, magistrado ou pessoal que integre a função 
pública. Acresce que,

5ª O acórdão recorrido e o acórdão fundamento de 20 de Junho de 
1996 perfilharam ainda soluções opostas quanto à interpretação do 
n° 2 do artº 24° do CPA e à exigência de escrutínio secreto efectuada 
por este preceito.

6ª Salvo o devido respeito e melhor opinião, a solução a dar a ambos 
os conflitos passa pela jurisprudência vertida nos acórdãos fundamento, 
sob pena de se transformar o poder discricionário da Administração 
num poder totalmente arbitrário  - no tocante ao primeiro conflito  - e 
de se não acautelarem as razões subjacentes à exigência de escrutínio 
secreto para as deliberações que envolvam a apreciação das qualidades 
e comportamentos de uma pessoa  - no referente ao segundo conflito. 
Nestes termos deve ser declarada a oposição entre o acórdão recorrido 
e os acórdãos fundamentos e uniformizada a jurisprudência nos termos 
propostos.”

A recorrida terminou as suas contra -alegações da seguinte forma:
“Concluindo, apesar de não existir oposição de acórdãos entre o acór-

dão recorrido e qualquer dos acórdãos fundamento, caso tal oposição 
existisse sempre seríamos de opinião que deveria prevalecer o acórdão 
recorrido, pois nele se procede a uma correcta e bem fundada aplicação 
do direito aos factos que, por se entender ter sido aquela que melhor 
justiça faz no caso concreto, se dá aqui por reproduzida. Nestes termos e 
nos melhores de direito, por inexistência de oposição de julgados, deve 
ser considerado improcedente o presente recurso”

O Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu o 
seguinte parecer:

“Fernando Augusto Pinto Garcia recorre do douto Acórdão, proferido 
a folhas 231 e seguintes, com fundamento em oposição de julgados entre 
o Acórdão proferido nos Autos e os proferidos em 15.02.05, 14.4.06, 
31.1.02 e 21.3.2000, no que toca à violação dos princípios da igualdade 
e transparência e entre o Acórdão recorrido e os proferidos nos Acórdãos 
de 20.6.96, de 14.10.93 e 12.2.1998, todos deste Supremo Tribunal.

Para tanto alega que:
 -o acórdão recorrido e os acórdãos fundamento perfilharam soluções 

opostas quanto à mesma questão fundamental de direito, interpretando 
em sentido claramente contrário os princípios da imparcialidade e trans-
parência da Administração, consagrados nos artigos 266.º da Constitui-
ção e 6.º do CPA, e as suas decorrências em matéria de procedimentos 
administrativos, maxime acesso à Função Pública.

 -enquanto os acórdãos fundamento sustentaram que daqueles prin-
cípios resulta a obrigatoriedade de se definirem e dar previamente a 
conhecer as “regras do jogo”, o acórdão recorrido considerou que tais 
princípios não impõem que se definam ou dêem previamente a conhecer 
os requisitos mínimos para se poder aceder a uma dada categoria, pelo 
que se nos afigura inquestionável estar -se perante situações que merecem 
um tratamento jurídico igualitário, tanto mais que não se vislumbra 
qualquer razão ponderosa que possa justificar que no caso em apreço 
pelo acórdão recorrido os princípios em causa já não devem funcionar 
com a amplitude que nos acórdãos fundamento se considerou ser exigível 
quando em causa esteja uma qualquer outra carreira, seja de docente do 
ensino superior, magistrado ou pessoal que integra a função pública.

 -o acórdão recorrido e o acórdão fundamento de 20 de Junho de 
1996 perfilharam ainda soluções opostas quanto à interpretação do 
n.º 2 do art.º 24.º do CPA e à exigência de escrutínio secreto efectuada 
por este preceito.

De acordo com o douto Acórdão deste Tribunal  - Pleno da Secção 
 - de 18.05.04, “existe oposição de julgados quando a mesma questão 
fundamental de direito foi objecto de decisão expressa em cada um 
dos acórdãos apontados como estando em oposição, ou seja, quando 
tendo um e outro arrancado de situações de facto idênticas chegaram 
a conclusões diferentes.”Vistos estes pressupostos, afigura -se -me que 
não existe oposição de julgados entre o Acórdão recorrido e os vários 
Acórdãos fundamento, sendo certo que, nos termos do n.º 4 do art.º 763.º 
do CPC, apenas pode ser invocado um acórdão fundamento. De facto, 
enquanto no Acórdão recorrido o que estava em causa era um concurso 
regulamentado pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária, apro-
vado pelo DL n.º 448/79, de 13 de Novembro, alterado pela Lei n.º 19/80, 
de 16 de Julho, não havendo lugar à escolha do método de selecção, nos 
Acórdãos fundamento o que estava em causa era a alteração dos critérios 
fixados no aviso de abertura do concurso, após o conhecimento dos 
candidatos, num quadro legal diferente. No que à oposição toca entre o 
Acórdão recorrido e o Acórdão fundamento  - proferido em 20.06.96 (cfr. 
folhas 301)  - nenhuma oposição existe. Não havendo, assim, identidade 
de situações de facto, ou seja, porque, os doutos Acórdãos, em alegada 
contradição, não partiram de situações de facto idênticas e do mesmo 
quadro jurídico, o recurso deverá ser julgado findo.”

Notificado para escolher apenas um acórdão por cada uma das ques-
tões colocadas o recorrente veio indicar o de 14 de Abril de 2005 pro-
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ferido no recurso 429/03, quanto à primeira, e o de 20.6.96 proferido 
no recurso 30095, quanto à segunda.

Sem vistos, mas com distribuição prévia do projecto de acórdão, 
importa decidir.

II Factos
Matéria de facto dada como assente no acórdão recorrido:
1 - O recorrente é Professor Associado com agregação em Engenharia 

Química da FCT/UC;
2 - Por edital nº 813/2001  - publicado no nº 285 da II série do DR 

de 11 de Dezembro de 2001  - foi aberto concurso documental para 
provimento de uma vaga de professor catedrático do Departamento de 
Engenharia Química da FCT/UC, nos termos dos artigos 37° a 52° do 
Estatuto da Carreira Docente (ECD), anexo à Lei nº 19/80, de 16 de 
Julho, e mais legislação vigente;

3 - A este concurso podiam apresentar -se, entre outros, os Professores 
Associados do mesmo grupo ou disciplina (..) que tenham sido aprova-
dos em provas públicas de agregação e contem, pelo menos, três anos 
de serviço efectivo docente na categoria de Professor Associado (..) e 
apresentar, entre outros, trinta exemplares (..) do curriculum vitae, com 
indicação das obras e trabalhos efectuados e publicados, bem como, 
das actividades pedagógicas desenvolvidas (..);

4 - Ao concurso apresentaram -se o recorrente e José Almiro Abrantes 
de Menezes (falecido em 13 de Março de 2002) os quais foram admitidos 
por despacho do Reitor da UC, proferido em 31 de Janeiro de 2002;

5 - Por despacho de 7 de Março de 2002 do Reitor da UC  - publicado 
no nº 73 da II série do DR de 27 de Março de 2002  - foram designados 
os 20 professores que constituíram o Júri do Concurso;

6 - Em 16 de Abril de 2002 o curriculum vitae do recorrente foi enviado 
a cada um dos membros do Júri;

7 - Em 4 de Junho de 2002, foram notificados os membros do Júri 
para a 1.ª reunião designada para o dia 19 de Julho de 2002, a qual não 
se realizou por não estarem presentes o número necessário de elementos 
 - falta de quorum  - tendo, por isso, sido sucessivamente adiada para os 
dias 23 de Setembro de 2002, 28 de Outubro de 2002 e 9 de Dezembro 
de 2002;

8 - Em 9 de Dezembro de 2002, realizou -se a reunião do Júri, tendo 
o mesmo, por unanimidade dos membros presentes, procedido à ex-
clusão do recorrente  - único candidato a concurso  - em virtude de ter 
considerado que o seu “curriculum global não reveste nível científico 
compatível com a categoria a que concorre”;

9 - Por ofício nº 10555, datado de 11 de Dezembro de 2002, o recor-
rente foi notificado para no prazo de 10 dias se pronunciar acerca do 
relatório fundamentado a que alude o nº 2 do artigo 48° do ECDU, de 
onde consta: a) Não teve nenhuma orientação de doutoramento na sua 
carreira, mas apenas três co -orientações, a última das quais terminada 
em 1997; b) Orientou o último mestrado em 2000; c) Apresenta uma 
produção científica globalmente escassa e que tem vindo a diminuir, 
sendo praticamente nula à data do concurso; d) Há vários anos não 
lidera projectos de investigação; e) À data do concurso não orienta 
estudantes nem lidera projectos de I&D;

10 - Em sede de audiência prévia, o recorrente pronunciou -se nos 
termos que constam de folhas 192 a 201 do processo administrativo 
(PA), insurgindo -se contra a exclusão com base nos fundamentos ali 
expostos;

11 - Na reunião efectuada em 15 de Julho de 2003, o Júri do Concurso, 
com a presença de 11 dos seus 20 membros, deliberou, por maioria, 
manter a decisão de não admissão ao concurso, por entender que os 
elementos aduzidos (...) não alteram os fundamentos da proposta da 
decisão apurada anteriormente, deliberação que foi tomada com uma 
abstenção e um voto contra, tendo o recorrente sido notificado mediante 
ofício no 6726, datado de 18 de Julho de 2003  - ver teor de folhas 21 
a 24 dos autos.

III Direito
1. Em matéria de recurso por oposição de acórdãos  - art.º 24, alínea b), 

do ETAF  - a jurisprudência deste tribunal, suportada nos preceitos legais 
aplicáveis, tem como assentes os seguintes princípios fundamentais (1): 
(i) mantêm -se em vigor, no âmbito do contencioso administrativo, os 
art.ºs 763 a 770 do CPC, não obstante a sua revogação operada pelos 
art.ºs 3 e 17, n.º 1, do DL 329 -A/95, de 12.12; (ii) Para cada questão 
relativamente à qual se pretenda ocorrer oposição deve o recorrente 
eleger um e só um acórdão fundamento; (iii) só é figurável a oposição 
em relação a decisões expressas e não a julgamentos implícitos; (iv) é 
pressuposto da oposição de julgados que as soluções jurídicas perfilhadas 
em ambos os acórdãos  - recorrido e fundamento  - respeitem à mesma 
questão fundamental de direito, devendo igualmente pressupor a mesma 
situação fáctica; (v) só releva a oposição entre decisões e não entre a 
decisão de um e os fundamentos ou argumentos de outro.

No dizer do acórdão do Pleno desta Secção deste Tribunal de 14.11.02, 
proferido no recurso 136/02, “Para que exista oposição de julgados é 
necessário, designadamente, que as asserções antagónicas dos acórdãos 
referenciados como opostos tenham tido como efeito fixar ou consagrar 
soluções diferentes para a mesma questão fundamental de direito.”

2. Vejamos então cada uma das oposições.
1.ª Oposição
a) “3ª O acórdão recorrido e os acórdãos fundamento perfilharam 

soluções opostas quanto à mesma questão fundamental de direito, in-
terpretando em sentido claramente contrário os princípios da imparcia-
lidade e transparência da Administração, consagrados nos artº 266° 
da Constituição e 6° do CPA, e as suas decorrências em matéria de 
procedimentos administrativos, maxime de acesso à Função Pública.

Na verdade,
4ª Enquanto o(s) acórdão(s) fundamento sustentou (aram) que daque-

les princípios resulta a obrigatoriedade de se definirem e dar previa-
mente a conhecer as “regras do jogo”, o acórdão recorrido considerou 
que tais princípios não impõem que se definam ou dêem previamente 
a conhecer os requisitos mínimos para se poder aceder a uma dada 
categoria, pelo que se nos afigura inquestionável estar -se perante situ-
ações que merecem um tratamento jurídico igualitário, tanto mais que 
não se vislumbra qualquer razão ponderosa que possa justificar que no 
caso em apreço pelo acórdão recorrido os princípios em causa já não 
devam funcionar com a amplitude que no(s) acórdão(s) fundamento 
se considerou ser exigível quando em causa esteja uma qualquer outra 
carreira, seja de docente do ensino superior, magistrado ou pessoal que 
integre a função pública.”

No acórdão recorrido, sobre este ponto, escreveu -se o seguinte: “Im-
porta começar por salientar que o concurso documental para a categoria 
de professor catedrático é regulado por esta lei especial  - artigos 37° 
a 52° do ECDU  - o que significa que não lhe é aplicável, sem mais, 
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o regime geral de recrutamento e selecção dos funcionários públicos 
 - DL nº 204/98  - mas apenas os princípios e garantias formuladas no seu 
artigo 5°  - ver artigo 3° do DL nº 204/98. É este próprio regime geral 
a prever a existência de regimes legais específicos  - na linha, aliás, do 
que já vinha acontecendo  - mais adequados a determinados corpos de 
funcionários, sem, todavia, prescindir da afirmação de certos valores 
normativos fundamentais. Isto significa que ao recrutamento para de-
terminado corpo especial  - no nosso caso para professor catedrático 
 - deverão ser aplicadas as regras específicas decorrentes da respectiva 
lei especial, devendo, além disso, ser adaptados os princípios e garantias 
previstas na lei geral ao contexto sistemático dessa legislação substantiva 
especial  - ver, para além das normas já citadas, o artigo 2° do CPA. Esta 
contextualização dos princípios e garantias gerais deverá ser efectuada, 
cremos, no respeito pela natureza e âmbito dos poderes concedidos 
pela lei especial às entidades avaliadoras. Temos, pois, que ao presente 
caso concreto deve ser aplicado o ordenamento próprio do ECDU, e 
ainda os princípios e garantias previstas no artigo 5° do DL nº 204/98 
mas adaptadas ao contexto substantivo daquele decorrente. Resultam 
do ECDU, como vimos, regras especiais que definem a finalidade do 
concurso para professor catedrático  - selecção dos candidatos, em termos 
absolutos e relativos, em função do mérito da obra científica, da capa-
cidade de investigação e do valor da actividade pedagógica  - artigo 38° 
ECDU  - o método de selecção  - avaliação científica e pedagógica do 
currículo e trabalhos apresentados  - artigos 42° e 44° nº l ECDU  - o 
critério de ordenação dos candidatos  - mérito científico e pedagógico 
do currículo e trabalhos apresentados  - artigo 49° nº l ECDU  - e a es-
colha do júri, que é escolhido depois da admissão dos candidatos, ou 
seja, numa altura em que estes já são conhecidos  - artigos 45° e 46° do 
ECDU. O próprio procedimento de concurso é regulado, como também 
vimos, com bastante pormenor: inicia -se por uma primeira reunião do 
júri, em que se procede à apreciação prévia e global dos elementos 
curriculares dos candidatos, e que pode terminar na exclusão daqueles 
que não tenham currículo de mérito global adequado  - artigo 48° nº 1 
do ECDU  - e prolonga -se numa outra  - ou outras  - reuniões do júri, em 
que este procede à avaliação curricular dos candidatos não excluídos, 
na perspectiva do seu mérito científico e pedagógico  - artigo 49° nº 1 
do ECDU. No caso do número de candidatos ser superior ao número 
de vagas  - o que no nosso caso não acontece  - a decisão do júri ordena-
-os por mérito, sendo esta decisão tomada por maioria simples e com 
votação nominal individualmente justificada, sujeita a audiência prévia 
 - artigos 49° 50º 51º e 52° nº 1 do ECDU e 100° a 103° do CPA. O júri 
deve, ainda, elaborar um relatório sobre o concurso, com a proposta de 
nomeação dos candidatos para as respectivas vagas  - artigo 52° nº 2 e 
nº 3 do ECDU. Importa sublinhar, para o que aqui nos interessa, que 
da comparação deste regime especial com o regime geral consagrado 
no DL nº 204/98, resulta que no concurso documental para professor 
catedrático não há lugar à escolha prévia do método de selecção, pois 
que é a própria lei a impor que este consista exclusivamente na avalia-
ção do currículo dos candidatos admitidos. Ou seja, não há lugar, neste 
tipo de concurso, nem a provas de conhecimento nem a entrevistas ou 
exames, resultando a decisão do júri de um acto de avaliação global do 
currículo científico e trabalhos referidos. Bem como a actuação do júri 
não se rege por critérios de apreciação e de ponderação previamente 
fixados no aviso de abertura do concurso ou por ele próprio fixados 

antes do conhecimento das candidaturas, nem obedece a uma fórmula 
classificativa de zero a vinte  - ver artigos 27º nº 1 alínea g) e 36° do DL 
nº 204/98. Como bem se conclui no acórdão de 13 de Outubro de 2005 
deste mesmo tribunal  - que aqui seguimos de perto  - esta especialidade 
implica a necessidade de efectuar uma interpretação restritiva das 
próprias garantias gerais referidas no artigo 5° nº 2 do DL nº 204/98, 
mormente quanto à divulgação atempada do programa das provas de 
conhecimento e do sistema de classificação, pois foi o próprio legislador 
que regulou e previu um quadro legal específico e que, prosseguindo tais 
princípios e garantias, o fez adequando -se às necessidades particulares 
do recrutamento deste tipo de docentes  - ver, também, AC TCAN de 
30.06.2005, R. 76/02. Coimbra. E ainda, segundo o mesmo acórdão  - de 
13.10.2005  - considerando a especificidade deste tipo de concursos, seria 
impraticável ou mesmo impensável na sua grande maioria, proceder -se 
à elaboração duma grelha qualificativa antes do conhecimento dos can-
didatos mercê da diversidade potencial entre os currículos, porquanto, 
muitas vezes, é dos mesmos que se suscitam os fundamentos da avaliação 
e os argumentos para a ordenação dos candidatos. Note -se que não se 
vislumbra a valia ou a utilidade, depois de conhecidos os candidatos 
e seus currículos, duma regra que impusesse que o júri determinasse, 
em abstracto, os critérios de apreciação e de ponderação dos mesmos, 
não trazendo a mesma nenhuns ganhos ao procedimento concursal em 
termos de imparcialidade e de transparência mercê da ausência duma 
definição abstracta dum perfil prévio de professor e considerando que 
no sistema de recrutamento de professores catedráticos vigente não se 
está, em rigor, face a uma escolha de alguém para preencher um lugar 
com determinadas características, mas antes a avaliar se o currículo 
de alguém que já é professor tem o nível científico e pedagógico exigido 
para o cargo. Decorre, por conseguinte, que quer a avaliação do mérito 
científico e pedagógico dos currículos dos candidatos admitidos, para 
efeitos da sua ordenação  - artigo 49° do ECDU  -, quer a avaliação do 
currículo global dos candidatos formalmente admitidos, para efeitos 
de análise substancial dessa sua admissão formal  - artigos 48° e 43° do 
ECDU  -, decorre da própria especialidade ou especificidade do concurso 
documental para professor catedrático, que exige uma avaliação pessoal 
dos candidatos. Assim, não podem, em tese, ser considerados violados 
os princípios da igualdade e transparência na actuação administrativa 
pelo facto de o júri não ter definido os requisitos mínimos exigíveis ao 
currículo científico e pedagógico dos candidatos para poderem aceder 
a professor catedrático. Estes princípios impõem ao júri do concurso 
documental para professor catedrático uma actuação pautada pela igual-
dade de tratamento e pela prossecução exclusiva e transparente do 
interesse público que lhe é confiado, mas terão de ser por ele realizados 
dentro dos parâmetros de poder que lhe é conferido por lei. No caso 
concreto, perante o poder discricionário de avaliação que lhe é atribuído, 
a reserva da função judicial não pode ir muito além da apreciação de 
eventual erro manifesto de apreciação ou de aplicação de critério ma-
nifestamente inadequado, e de tratamento desigual perante parâmetros 
presentes ou passados. Situações que, no caso em apreço, não foram 
sequer afloradas. Não podemos, pois, sufragar o entendimento vertido 
na sentença recorrida, segundo o qual a deliberação do júri violou os 
princípios da igualdade e transparência na actuação administrativa por 
não ter definido os requisitos mínimos exigíveis ao currículo científico 
e pedagógico dos candidatos.”
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No acórdão fundamento, o segmento que nos interessa, por tra-
duzir a descrição dos factos e a solução jurídica adoptada, reza assim: 
“Antes de mais, importa reconhecer que, como defende a entidade 
recorrida, o concurso em causa obedece a um regime específico, con-
tido no correspondente Aviso de abertura e no Regulamento aprovado 
pela Port. 386/02, de 11.4, em conformidade com o estabelecido no 
art. 7 do Lei 13/02, de 19.2, onde se prevê a abertura de concurso de 
recrutamento de juízes para os tribunais administrativos e para os tri-
bunais tributários e se indicam os potenciais concorrentes (n° 1), cuja 
admissão se faz depender de graduação baseada na ponderação global 
dos factores enunciados no art. 61 do Estatuto aprovado nessa Lei, 
estabelecendo -se ainda a necessidade de frequência pelos candidatos 
de um curso de formação teórica de 3 meses, organizado pelo Centro de 
Estudos Judiciários (CEJ) e, caso não sejam magistrados, a realização 
de um estágio de 6 meses (n° 2).... Ora, como decorre da matéria de 
facto apurada, o concurso em análise foi declarado aberto pelo aviso 
publicado no Diário da República de 11.4.02. Na reunião realizada 
no dia imediato, 12.4.02, o júri do concurso, em conformidade com 
o disposto no n° 3 do art. 7 do Regulamento do Concurso, definiu a 
quantificação valorimétrica do coeficiente correspondente a cada um 
dos factores de ponderação da prova escrita, indicados no antecedente 
n° 2 do mesmo art. 7 do Regulamento. Porém, só em 20.6.02, dois dias 
antes da realização dessa mesma prova, o júri procedeu à quantificação 
destes factores de ponderação, definindo, assim, a concreta grelha de 
classificação dessa prova escrita, realizada em 22.6.02 (vd. acta n° 4). E 
só três dias depois, em 25.6.02, divulgou, através da página web do CEJ, 
essa grelha classificativa, bem como a expressão quantitativa, definida 
na primeira reunião (de 12.4.02), dos coeficientes correspondentes 
a cada um dos factores de ponderação da mesma prova escrita  - vd. 
alínea g), da matéria de facto. Ora, nos termos do art. 7 do Regulamento 
do Concurso, «3  -A quantificação valorimétrica do coeficiente que deve 
corresponder a cada um dos factores de ponderação a considerar na 
prova escrita é definida pelo júri em reunião a realizar imediatamente 
após a abertura do concurso». Este preceito do Regulamento, a par com 
as normas de idêntico teor, respeitantes aos demais métodos de selecção 
(avaliação curricular  - art. 9.2 e entrevista  - art. 10.4), visa assegurar a 
objectivação dos critérios de classificação a utilizar no concurso, antes 
de conhecida a identidade e o currículo dos candidatos. Está em causa a 
observância da regra da fixação atempada dos critérios de classificação, 
que é condição elementar da isenção, justiça e transparência, que devem 
vigorar no procedimento do concurso (art. 6 CPA), como garantia de 
respeito pelo princípio da imparcialidade, estabelecido no art. 266, n° 2 
do Constituição da República. Assim sendo, tal preceito do art. 7, n° 3 
do Regulamento do Concurso deve ser interpretado no sentido de que a 
exigência de quantificação valorimétrica, nele estabelecida, abrange os 
próprios factores de ponderação da prova (escrita) em causa, indicados no 
antecedente n° 2, além dos correspondentes coeficientes de ponderação. 
Esse foi, aliás, o entendimento seguido pelo próprio júri do concurso, 
relativamente aos restantes métodos selecção (avaliação curricular e 
entrevista). Para os quais definiu, logo na primeira reunião posterior à 
abertura do concurso, não só a quantificação valorimétrica dos coefi-
cientes de ponderação de cada um dos factores de classificação a con-
siderar, como também a pontuação a atribuir a cada um desses factores 
de classificação (vd. acta N. 1). Assim, tal definição da quantificação 

valorimétrica deveria ter sido feita, também no que respeita aos factores 
de classificação da prova escrita, logo na primeira reunião do júri do 
concurso, o seja, em 12.4.02. E, nesta ocasião, deveria: também ter sido 
divulgada essa mesma definição da quantificação valorimétrica, em 
obediência, ainda, ao referido princípio da imparcialidade, por aplicação 
directa do art. 266, n° 2 da Constituição da República (ac. do Pleno, de 
20.1.98 -R. 36164). Como já se notava no acórdão de 1.10.92 -R. 28867, 
bem se compreende tal exigência de divulgação atempada, pois que só 
depois de claramente assente a maneira como os candidatos a um con-
curso devem ser avaliados e classificados, é que se deverão ou poderão 
iniciar as respectivas operações. Não faz, de facto, sentido  - considera, 
ainda e bem, o mesmo aresto  -, que se iniciem essas operações, e que só 
depois disso se determine qual o peso ou valor que as mesmas têm no 
apuramento da classificação final dos candidatos. Se a Administração 
não proceder desta maneira, isto é, se não definir antecipadamente as 
«regras do jogo», corre o risco de a sua actuação vir a ser considerada 
parcial, por poder beneficiar ou prejudicar alguns dos concorrentes 
ao concurso. «Na verdade, a objectividade dos métodos, não resulta 
apenas da sua natureza intrínseca, mas da própria oportunidade em 
que é divulgada a sua utilização. Um método deixa de ser abstracta-
mente objectivo se o anuncio da sua utilização na classificação só é 
feito depois do conhecimento dos concorrentes. A escolha inoportuna 
de um determinado método de classificação, nomeadamente, quando 
já são conhecidos os candidatos aos concurso, não fica ao abrigo de 
suspeição. A objectividade exigida pela lei na escolha dos métodos 
e critérios de avaliação implica a impossibilidade de se lhe assacar 
qualquer motivação determinada pela identidade dos candidatos, im-
possibilidade que, obviamente, se não verifica quando, conhecida a 
identidade dos candidatos, se determinam os métodos e critérios de 
classificação a utilizar. Por outro lado, a liberdade e independência 
do júri de avaliação só se encontra garantida quando as regras a que 
a sua actividade se encontra subordinada estão fixadas definitivamente 
em data prévia à do conhecimento da identidade dos candidatos»  - ac. 
de 8.3.98 -R. 23492. Assim, deve concluir -se que, ao definir e divulgar 
a pontuação a atribuir a cada um dos factores de classificação da prova 
escrita em momento posterior ao estabelecido no n.º 3 do art.º 7 do 
Regulamento do Concurso, quando era já conhecida a identidade dos 
candidatos, o júri violou esse preceito e o princípio da imparcialidade, 
consagrado no art. 266, n.º 2 da Constituição da República”.

Basta confrontar o teor dos arestos em apreço para se ter de concluir 
que são distintas as situações factuais de que partem, (concurso 
para professor catedrático num caso, concurso para juízes dos tribunais 
administrativos e tributários no outro) e que é totalmente diferente o 
quadro jurídico aplicável (ECDU, aprovado pelo DL 448/79, de 13.11, 
alterado pela Lei n.º 19/80, de 16.7, por um lado e Aviso de abertura 
do concurso e o Regulamento aprovado pela Port. 386/02, de 11.4, em 
conformidade com o estabelecido no art. 7 do Lei 13/02, de 19.2, cuja 
admissão se fazia depender de graduação baseada na ponderação global 
dos factores enunciados no art. 61 do Estatuto aprovado nessa Lei, pelo 
outro). E sendo assim, não pode ser idêntica a questão fundamental de 
direito que lhes está subjacente.

Na verdade, no acórdão recorrido está em causa um concurso para 
professor catedrático, uma categoria de um corpo especial, em que o 
recorrente era candidato único, para o qual o próprio regime geral dos 
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concursos na função pública, o art.º 3, n.º 2, do DL 204/98, de 11.7, 
prevê um regime jurídico próprio (art.ºs 37 a 52 do Estatuto da carreira 
Docente Universitária, aprovado pelo DL 448/79, de 13.11, alterado 
pela Lei n.º 19/80, de 16.7) embora igualmente sujeito aos princípios 
contemplados no art.º 5. É a própria natureza deste concurso que 
determina a existência de um regime jurídico distinto do da lei geral 
que não permite que todos princípios nela previstos possam ter igual 
acolhimento. Todavia, o objectivo do concurso de escolha dos melhores 
de acordo com o mérito da sua obra científica, da sua capacidade de in-
vestigação e do valor da sua actividade pedagógica (art.º 38 do Estatuto), 
o método de selecção consistente na avaliação científica e pedagógica 
do currículo e trabalhos apresentados (art.ºs 42 e 44, n.º 1), o critério 
de ordenação dos candidatos  - na hipótese de haver mais de um  - con-
sistente no mérito científico e pedagógico do currículo (art.º 49, n.º 1) 
e a própria escolha do júri (art.ºs 45/46), posterior ao conhecimento da 
identidade dos candidatos, sendo determinados por essas especificidades, 
estão consagrados na lei aplicável e foram observados no acórdão 
recorrido. Portanto, foram as especificidades deste concurso  - situado 
no âmbito do conhecimento científico, de liberdade criativa que lhe é 
inerente e de diversidade incontrolável e imprevisível de curriculuns 
universitários e actividades profissionais  - que conduziram ao estabe-
lecimento de regras próprias, que não contemplaram a possibilidade de 
escolha do método de selecção (a própria lei o estabelece), de fixação 
prévia de grelhas classificativas ou de identificação antecipada dos 
membros do júri (o universo de candidatos é sempre conhecido e muito 
limitado e o julgamento é feito pelos seus pares).

Já no acórdão fundamento estava em causa um concurso para juízes 
dos tribunais administrativos e tributários, visando a aferição de conhe-
cimentos elementares para ingresso na carreira, a que se candidataram 
centenas de licenciados, obedecendo também a um regime específico, 
contido no correspondente Aviso de abertura e no Regulamento apro-
vado pela Port. 386/02, de 11.4, em conformidade com o estabelecido 
no art. 7 do Lei 13/02, de 19.2, cuja admissão se fazia depender de 
graduação baseada na ponderação global dos factores enunciados no 
art. 61 do Estatuto aprovado nessa Lei. Ora, nos termos do art. 7, n.º 3, 
do Regulamento do Concurso, «A quantificação valorimétrica do coe-
ficiente que deve corresponder a cada um dos factores de ponderação 
a considerar na prova escrita é definida pelo júri em reunião a realizar 
imediatamente após a abertura do concurso», isto é, antes de conhecida 
a identidade dos candidatos. Portanto, esse preceito do Regulamento, a 
par com as normas de idêntico teor, respeitantes aos demais métodos de 
selecção (avaliação curricular  - art. 9.2 e entrevista  - art. 10.4), impunha 
que a objectivação dos critérios de classificação a utilizar no concurso 
fosse tornada pública antes de conhecida a identidade e o currículo dos 
candidatos. Portanto, neste caso, era o próprio regime jurídico do 
concurso que se conformava inteiramente com os princípios contidos 
no art.º 5 do DL 204/98, que estabelece o regime geral dos concurso 
na função pública. O acto de graduação final no concurso acabou por 
ser anulado, entre outras razões, por se ter considerado violada aquela 
regra e com ela os princípios da imparcialidade e transparência (“Assim, 
deve concluir -se que, ao definir e divulgar a pontuação a atribuir a cada 
um dos factores de classificação da prova escrita em momento poste-
rior ao estabelecido no n.º 3 do art.º 7 do Regulamento do Concurso, 
quando era já conhecida a identidade dos candidatos, o júri violou esse 

preceito e o princípio da imparcialidade, consagrado no art. 266, n.º 2 
da Constituição da República”).

É, pois, patente, a não verificação desta oposição.
2.ª Oposição
b) “5ª O acórdão recorrido e o acórdão fundamento de 20 de Junho 

de 1996 perfilharam ainda soluções opostas quanto à interpretação do 
n° 2 do artº 24° do CPA e à exigência de escrutínio secreto efectuada 
por este preceito.

6ª Salvo o devido respeito e melhor opinião, a solução a dar a ambos 
os conflitos passa pela jurisprudência vertida nos acórdãos fundamento, 
sob pena de se transformar o poder discricionário da Administração 
num poder totalmente arbitrário  - no tocante ao primeiro conflito  - e 
de se não acautelarem as razões subjacentes à exigência de escrutínio 
secreto para as deliberações que envolvam a apreciação das qualidades 
e comportamentos de uma pessoa  - no referente ao segundo conflito.”

No acórdão recorrido, sobre este ponto, escreveu -se o seguinte: “Por 
último, a entidade recorrente discorda da decisão tomada pelo tribunal a 
quo no tocante à verificação do vício de forma, por entender que não es-
tamos perante uma deliberação em que a lei exija votação por escrutínio 
secreto. De acordo com o disposto no CPA, as deliberações dos órgãos 
colegiais são tomadas, regra geral, por votação nominal  - artigo 24º 
nº1  - mas as votações que envolvam a apreciação de comportamentos ou 
das qualidades de qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto, 
devendo, em caso de dúvida, o órgão colegial deliberar sobre a forma 
de votação  - artigo 24º nº 2, ver norma semelhante consagrada no actual 
artigo 90º nº 3 da LAL (DL nº 169/99 de 18 de Setembro). No nosso 
caso, o júri não teve dúvidas, procedeu a votação nominal  - é nominal 
a votação quando o presidente interpela cada um dos vogais pelo seu 
nome e estes respondem se aprovam ou rejeitam  - ver Marcello Cae-
tano, Manual de Direito Administrativo, volume I, página 209. O DL 
nº 204/98, que regula o concurso padrão para os quadros de pessoal da 
função pública, diz que as deliberações do júri devem ser tomadas por 
maioria e sempre por votação nominal  - artigo 15º nº 2 parte final. O 
ECDU, em norma relativa à forma da decisão e do resultado do concurso 
para professor catedrático, diz que a decisão do júri ficará consignada 
em acta, com indicação do sentido dos votos individualmente expressos 
 - artigo 52° nº 1 segunda parte. Cremos resultar, deste grupo de normas, 
que a forma de votação por escrutínio secreto só será de exigir quando 
seja necessário proceder à apreciação de comportamentos ou qualida-
des da pessoa, mas já não quando se trate da apreciação do mérito da 
obra científica, da capacidade de investigação e do valor da actividade 
pedagógica desenvolvida por candidatos  - neste sentido, e “Sobre o 
regime de admissão a prestação de provas de doutoramento”, ver Jorge 
Miranda, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
1992, páginas 627 e seguintes.”

No acórdão fundamento, sobre o mesmo ponto, escreveu -se que 
“A invocada violação do n° 2 do art. 24° do C.P.A, decorreria do en-
tendimento acolhido na sentença recorrida quanto à forma de votação a 
observar na deliberação contenciosamente impugnada. Com efeito, na 
dita sentença é sustentado que a deliberação em questão estava sujeita 
a votação nominal. E, isto, por não envolver a apreciação do comporta-
mento ou das qualidades daí concorrentes. Diferente é, como já se viu, 
a postura defendida pelo recorrente e que aponta para a imperatividade 



652 653

da forma de votação traduzida em escrutínio secreto precisamente por 
estar em causa a apreciação do comportamento e das qualidades dos 
candidatos. O citado preceito legal é do seguinte teor: “São tomadas 
por escrutínio secreto as deliberações que envolvam a apreciação do 
comportamento ou das qualidades de qualquer pessoa”. Em face do 
estatuído no n° 2 do art. 24° é patente, estarmos aqui perante uma 
norma impositiva e não meramente permissiva. Ou seja, sempre que, 
a deliberação a tomar envolver a apreciação do comportamento ou das 
qualidades de qualquer pessoa a forma de votação terá de ser o escrutínio 
secreto. Importa, agora, apurar qual o sentido e alcance do segmento 
normativo “apreciação do comportamento ou das qualidades de qual-
quer pessoa” (cfr. n° 2 do art. 24”). Como salientam M. E. Oliveira, P. 
Gonçalves e Pacheco Amorim in “Código do Procedimento Adminis-
trativo” Anotado, Vol. I, a pág. 224, o Legislador terá pretendido tutelar 
e proteger, os “interesses e valores de intimidade e de sociabilidade 
dos indivíduos”. De acordo com os autores acabados de citar seria de 
adoptar uma “interpretação apertada da previsão legal” defendendo, 
por exemplo, que não se reconduzirá a uma apreciação das “qualidades 
de qualquer pessoa” saber se os concorrentes têm idoneidade técnica 
para o exercício de certa actividade de interesse ou serviço público 
(cfr. obra já citada, a pág. 225). O escrutínio secreto será obrigatório 
quando se trate de aferir a valia de um candidato como pessoa humana. 
Ora, tal situação não se verifica, no caso dos autos. Com efeito e, desde 
logo, importa não esquecer que o acto contenciosamente impugnado 
se traduziu numa homologação da lista de classificação elaborada pelo 
júri (cfr. folhas 1 do processo instrutor em apenso). Ou seja, tal acto 
correspondeu, na prática, à aceitação pura e simples, dos juízos vertidos, 
na dita lista classificativa. Por outro lado, com a referida deliberação não 
se procedeu à apreciação do comportamento ou das qualidades humanas 
dos candidatos. O órgão colegial não foi chamado a emitir qualquer 
tipo de juízos de valores sobre a actuação, integridade, rendibilidade, 
inteligência, compostura, etc. dos candidatos. Não era, assim, exigível 
a forma de votação prescrita no n° 2 do art. 24° do C.P.A. preceito que, 
por isso, não foi violado pela sentença recorrida.”

Do confronto entre eles resulta terem decidido a mesma questão 
(votação sem escrutínio secreto), no mesmo quadro factual e jurídico 
(concursos no âmbito da função pública e art.º 24, n.º 2, do CPA), da 
mesma forma, inexistindo qualquer oposição de julgados.

Assim sendo, forçoso é concluir não se verificar nenhuma das invo-
cadas oposições.

III Decisão
Nos termos e com os fundamentos expostos, e tendo em consideração 

o art.º 767, n.º 1, do CPC, acordam em julgar findo o recurso.
Custas a cargo da recorrente, fixando -se a Taxa de Justiça e a Procu-

radoria em, respectivamente, 400 e 200 euros.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Rui Manuel Pires Ferreira Botelho 

(relator) — Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da Silva 
Santos Botelho — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domingues

(1) Extraídos dos acórdãos do Pleno deste STA de 19.2.03, no recurso 47985, de 8.5.03, 
no recurso 48103, de 30.2.02, no recurso 490/02 e de 21.2.02, no recurso 44864, de 21.2.02, 
no recurso 47967 e de 21.2.02, no recurso 47034, entre muitos outros.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Acção de reconhecimento de direito. Progressão nos escalões 
de vencimento. Lista nominativa.

Sumário:

 I — A lista de progressão nos escalões do pessoal do INETI, 
organizada nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei 
n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro, e publicitada em Maio 
de 1992, não consubstancia um acto administrativo 
definidor da situação jurídica dos funcionários relati-
vamente à sua integração nos escalões de vencimento 
mas tão só uma mera informação ou comunicação in-
terna que não reúne as características constantes do 
artigo 120.º, do CPA, sendo, como tal, insusceptível de 
ser contenciosamente impugnada.

 II — Assim, a acção proposta por um funcionário daquele 
Instituto, posicionado naquela lista no «escalão 2», 
«índice 230», «com efeitos desde 1 de Janeiro de 1992», 
em que pede ao tribunal o reconhecimento do direito 
a ser reposicionado a partir de 1 de Julho de 1990, 
na carreira de investigador principal, no índice mais 
aproximado do que caberia em caso de progressão na 
categoria inferior, é o meio idóneo para assegurar a 
tutela jurisdicional do direito que pretende fazer valer.

Processo n.º 253/03 -20.
Recorrentes: Maria Antonieta Viegas Bastos Rodrigues e outros.
Recorridos: Conselho Directivo do Instituto Nacional de Engenharia 

Técnica Industrial e outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Freitas Carvalho.

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso do 
Supremo Tribunal Administrativo:

Francisco Rodrigues, Investigador Principal do Instituto Nacional de 
Engenharia e Tecnologia Industrial, identificado nos autos, intentou no 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, a acção “para reconhe-
cimento de direito”, contra o Conselho Directivo do Instituto Nacional 
de Engenharia e Tecnologia Industrial, Ministro da Indústria e Energia; 
e Ministro das Finanças, pedindo que lhe fosse reconhecido o direito ao 
“reposicionamento nos escalões da categoria de investigador principal 
a partir de 1 de Julho de 1990”.

Por sentença do Tribunal Administrativo de Círculo foi julgada pro-
cedente a excepção dilatória prevista no n.º2, do artigo 69º, da LPTA, 
e absolvidos os RR. da instância, a qual foi confirmada pelo Tribunal 
Central Administrativo em acórdão de 27 -06 -2002.

Inconformados com tal decisão, Maria Antonieta Viegas Bastos Ro-
drigues, Cláudia Marina Bastos Rodrigues e Ricardo Manuel Bastos 
Rodrigues, identificados nos autos, na qualidade de herdeiros do A., 
interpuseram recurso para este Tribunal Pleno, com o fundamento em 



654 655

oposição com o julgado no acórdão do mesmo Tribunal de 17 -12 -98, 
Proc.º n.º 897/98, junto a fls. 434 e seg.s, a qual foi reconhecida por 
despacho do Exm.º Relator de 17 -02 -2006, que ordenou o prossegui-
mento do recurso (fls. 461 e seg.s).

I. Os recorrentes apresentaram a alegação a que se refere o artigo 767º, 
n.º2, do Código de Processo Civil, redacção anterior ao DL n.º 329 -A/95, 
formulando as seguintes conclusões:

1  - O presente recurso vem interposto do Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo de 27 de Junho de 2002 que, relativamente ao mesmo 
fundamento de direito e na ausência de alteração substancial da regula-
mentação jurídica, chegou a uma solução oposta ao julgado no Acórdão 
daquele mesmo Tribunal de 17 de Dezembro de 1998.

2  - A questão fundamental de direito em relação à qual os acórdãos 
citados chegaram a soluções opostas, é a de saber qual a natureza jurídica 
e o alcance da publicitação da lista de pessoal que progrediu nos escalões, 
que o INETI divulgou em Maio de 1992, designadamente se tal acto é 
um acto administrativo recorrível ou um acto interno de informação.

3  - Ora, a lista de progressão nos escalões do pessoal da carreira 
de investigação do INETI foi assinada pela directora da Direcção dos 
Serviços Administrativos, que é um mero serviço de apoio técnico e 
administrativo e não um órgão daquele Instituto.

4  - Não estamos, pois, perante um acto administrativo impugnável, 
mas, apenas, perante uma típica comunicação  - que se limita a transmitir 
aos visados o conhecimento de uma situação de facto.

5  - A esta mesma conclusão  - de que não estamos perante um acto 
administrativo impugnável  - chegou, de resto, também já este Supremo 
Tribunal, no Acórdão proferido pelo Pleno em 12 de Abril de 2005, no 
processo n.° 623/04.

6  - Acresce que o que o Autor, representado pelos Recorrentes, censura 
ao INETI são omissões muito anteriores à publicação daquela lista, sendo 
esta uma mera consequência da falta de confirmação por parte do INETI 
das condições legais constantes dos Decretos -Lei n°s 353 -A/89 e 204/91 
que determinariam o processamento das progressões nos escalões tal 
como defendidas pelo Autor na petição inicial.

7  - Porém, ainda que assim não se entendesse, sempre se dirá que 
estamos perante um acto de publicação que se repete periodicamente, 
pelo que a sua impugnação singular seria sempre insuficiente, mesmo 
que se tratasse de um acto definitivo e executório (cfr. Acórdão fun-
damento).

8  - Deste modo, não assegurando a impugnação contenciosa do pri-
meiro acto de uma série de actos que se repetem periodicamente, a 
vinculação da Administração ao critério perfilhado pelo Tribunal na 
concessão de provimento de recurso contencioso interposto desse acto, 
não se mostra assegurada a efectiva tutela jurisdicional através desse 
meio processual sendo, por conseguinte, lícita a utilização da acção 
para o reconhecimento de

um direito ou interesse legalmente protegido.
Contra -alegou o Ministro de Estado e das Finanças, formulando as 

conclusões seguintes:
1  - A lista de progressão de escalões, elaborada nos termos do n° 4 do 

Art° 20° do DL. n° 353 -A/89, de 16 de Outubro, pode ser considerada 
como um verdadeiro acto recorrível, para efeitos contenciosos devendo 
assim ter -se como bem verificada, no acórdão recorrido, a excepção 
dilatória inominada prevista no Art° 69°, n° 2, da LPTA então em vigor;

2  - É que, a acção para reconhecimento de direitos, ou outras, tinha 
uma função complementar do sistema tradicional de defesa contenciosa, 
no domínio da antiga LPTA continuando a funcionar, o pressuposto 
processual constante do n° 2 do Art° 69º da LPTA sempre que o recurso 
contencioso e respectiva execução de sentença anulatória se apresen-
tasse como a adequada a uma eficaz e efectiva tutela jurisdicional dos 
direitos e interesses legalmente protegidos e tendo o administrado que 
alegar e provar os factos essenciais que tornam legítimo e necessário 
o uso da via judiciária;

3  - E, assim, a acção para reconhecimento de direitos, proposta pelo 
antecessor dos ora recorrentes, constitui meio inadequado para assegurar 
a defesa daquilo que julgava serem os seus direitos, por se entender 
que, à data, quer a categoria do recorrente quer o seu posicionamento 
no escalão e índice remuneratório, se encontravam já definidos pelo 
conteúdo ou pelo determinado na lista de antiguidade, dada a ausência 
de oportuno recurso contencioso;

4  - Por isso que o A. e aqui recorrente, através da interposição de 
recurso contencioso do acto de processamento de vencimentos e da 
lista de progressão de escalão e com a execução da respectiva sentença, 
sempre poderia obter a efectiva tutela jurisdicional do seu direito ao 
reposicionamento nos escalões da categoria de investigador principal 
atrás referenciados;

5  - É que, conforme salienta o Ministério Público no acórdão recorrido 
(fls. 303 a 305)

“os efeitos do posicionamento em determinado escalão remuneratório 
produzem -se na esfera jurídica do administrado através dos actos de 
processamento de vencimentos que, em conformidade com a corrente 
jurisprudencial que se firmou no Supremo Tribunal Administrativo 
constituem verdadeiros acto administrativos “.

6  - Sendo que, diz -se ainda no aludido parecer do Ministério Pú-
blico “a impugnação do primeiro desses actos impede a consolidação 
na ordem jurídica desse e dos subsequentes actos de processamento 
sem deste modo se exigir que, mês a mês, o interessado deduza novas 
impugnações” (...) pois é certo que, “através’ da anulação do primeiro 
acto de processamento e da respectiva execução de julgado, é possível 
o reposicionamento do escalão que nos termos legais é devido”.

Termos em que deverá decidir -se a oposição de julgados, em causa 
no recurso, em conformidade com a doutrina que emerge do acórdão 
recorrido.

O Conselho Directivo do INETI apresentou, também, contra alegações 
em que conclui:

1. O presente recurso é interposto do Mui Douto Acórdão do TCA, 
Processo 3109/99, proferido em 27 de Junho de 2002 o qual decidiu, 
pelos fundamentos aduzidos, “Negar provimento do recurso jurisdicional 
e em consequência manter o decidido na sentença recorrida.”

2. O A. veio a juízo pedir que lhe seja reconhecido “uma determinada 
posição nos escalões e índices do Novo Sistema Retributivo da função 
pública” e consequentemente o respectivo pagamento, utilizando para 
o efeito a “acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo”.

3. No Acórdão recorrido foi decidido que o meio processual utili-
zado pelo recorrente não é o adequado para a defesa da sua pretensão 
porquanto, existindo um acto administrativo recorrível, que definira 
já a situação jurídica do A., “lista de posicionamento nos escalões”, 
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competia -lhe impugná -lo contenciosamente, dentro do prazo legalmente 
previsto.

4. No Acórdão fundamento foi decidido que o recorrente podia lançar 
mão de “acções de reconhecimento de direito” porque “(...) tal lista 
configura um acto de publicação que se repete periodicamente e cuja 
impugnação singular seria, portanto, insuficiente, mesmo que se tratasse 
de acto definitivo e executório”.

5. A questão fundamental de direito em relação à qual os Acórdãos se 
pronunciaram de modo diferente, é a de saber se, apesar de as situações 
da vida real, à partida, serem idênticas, foi seguido o mesmo caminho 
de apreciação e foram conhecidas as mesmas questões de facto e de 
direito em ambas as acções.

6. No Acórdão recorrido a lista publicada em Maio de 1992,  - “lista de 
antiguidade” de todos os funcionários do quadro de pessoal do INETI, 
elaborada de harmonia com o disposto na alínea a) do n° 2 do DL 
n° 61/92, de 15 de Abril e afixada nos termos do n° 4 do art. 20º do DL 
n° 353 -A/89, de 16 de Outubro e, consubstancia um acto definitivo e 
executório porque define, nos termos da lei, o escalão e índice de cada 
funcionário, determina a antiguidade para efeitos de progressão futura, 
na categoria, e determina também a remuneração que emerge do escalão 
e respectivo índice.

7. Bem se diz no Acórdão recorrido que “como resulta da matéria de 
facto, essa lista publicada em Maio de 1992 ou seja em momento ante-
rior à propositura da presente acção.” (...) quando o recorrente propôs 
a presente acção  - 11.10.94  - já a administração definira e reconhecera 
o direito do recorrente a ser posicionado “com efeitos desde 01.01.92”, 
no escalão 2, “índice 230”.

8. Tanto na situação do Acórdão recorrido como na situação do Acór-
dão fundamento a periodicidade da publicação e afixação da “lista de 
progressão nos escalões” será de 3 anos, se em ambos os casos se veri-
ficarem os requisitos que a lei impõe para operar a progressão.

9. A tese do recorrente não é aceitável, porque por um lado nunca 
pôs em causa a “lista de progressão de escalões” e por outro por não ser 
verdade que a “lista’ referida no Acórdão fundamento, afecte um grande 
número de pessoas porque nos casos em apreço a “lista”, como explici-
tado,  - porque se trata da última fase de descongelamento de escalões  -, 
contempla e define a situação de todos os funcionários do quadro de 
pessoal do INETI e como tal é acto definitivo e executório.

10. Assim não se verifica a oposição de julgado porque as questões 
de facto e de direito, nas situações da vida real, em confronto não foram 
conhecidas do mesmo modo.

11. Como mui Doutamente se diz no Acórdão proferido em 25 de 
Janeiro de 2005, rec. n° 432/04 -20, em ilação “as duas decisões não 
estão realmente em oposição apesar de a situação da vida real, à par-
tida, ser a mesma. Porém, seguiram caminhos de apreciação diferente 
e conheceram de questões de facto e de direito diferentes.”

O Exm.º Procurador Geral Adjunto emitiu o seguinte parecer:
“A questão jurídica que subjaz ao dissídio jurisprudencial emergente 

dos acórdãos em confronto já foi objecto de conhecimento e decidida 
em anterior decisão deste Tribunal Pleno.

De facto, a propósito de um caso em tudo idêntico ao do presente 
recurso, o acórdão de 12 -04 -05, no recurso n.° 623/04, concluiu que a 
lista de progressão nos escalões dos investigadores do INETI emitida e 
publicitada em Maio de 1992, não definindo a situação remuneratória 

desse pessoal, não revestia a natureza de acto administrativo conten-
ciosamente impugnável e daí que a falta de impugnação verificada não 
constituía obstáculo à interposição da acção para reconhecimento de 
direito que fora intentada, em consequência do que julgou improcedente a 
excepção dilatória da não verificação do pressuposto processual negativo 
previsto no artigo 69. °, n.°2 da LPTA.

Como se deixou expresso em sumário tirado no mesmo aresto  - “A 
lista de funcionários e agentes que em cada mês e em cada serviço pro-
gridem de escalão, mesmo que tenha sido afixada nos termos previstos 
no n.° 4 do artigo 20.° do DL n.° 353 -A/89, de 16/10, não determina 
qualquer efeito preclusivo dos direitos dos funcionários aos vencimentos 
calculados de acordo com o escalão que lhes competir por determinação 
legal e pelo tempo de exercício de funções que tiverem.

Efectivamente, inexiste texto normativo ou princípio geral de direito 
que faça resultar da afixação daquela lista o efeito de definir unilate-
ralmente a situação remuneratória do funcionário e a correspondente 
vinculação da Administração quanto ao escalão que compete aos inte-
grados na lista ou aos que nela foram omitidos “.

Não se vislumbrando razões ou argumentos válidos para divergir desse 
entendimento jurisprudencial, o acórdão recorrido, a nosso ver, não fez 
correcta interpretação e aplicação do direito ao manter a sentença da 
primeira instância que julgara procedente a excepção dilatória prevista 
no artigo 69.°, n.° 2 da LPTA.

Termos em que se é de parecer que o recurso deverá obter provimento, 
revogando -se, em consequência, o acórdão recorrido.”

II. Comecemos por analisar a situação de facto apreciada nos dois 
acórdãos apresentados como divergentes e como decidiu cada um de-
les.

O acórdão recorrido (fls. 307 a 315)  - apreciando o recurso jurisdicio-
nal de sentença do TAC que julgando procedente a excepção dilatória 
prevista no n.º2, do artigo 69º, da LPTA, absolveu da instância os R.R. 
Conselho Directivo do INETI, Ministro das Finanças e Ministro da 
Indústria e Energia, em acção na qual um funcionário do INETI pedia 
o reconhecimento do direito a ser reposicionado a partir de 1 de Julho 
de 1990, na carreira de investigador principal, no índice mais aproxi-
mado do que caberia em caso de progressão na categoria inferior, com 
o fundamento de que o aqui recorrente deveria ter impugnado conten-
ciosamente a lista de progressão de escalões do pessoal, publicada em 
Maio de 1992, que o posicionara no “escalão 2”, “índice 230”, “com 
efeitos desde 01.01.92”, por se tratar de um acto administrativo definidor 
da categoria do recorrente, bem como o respectivo reposicionamento 
no escalão e índice remuneratório, conseguindo, através do uso do 
recurso contencioso, obter o mesmo resultado que visava obter através 
da presente acção  - confirmou a sentença recorrida.

Por sua vez no acórdão fundamento (fls. 434 a 458), apreciando um 
recurso jurisdicional de sentença do TAC que  - em acção de reconheci-
mento do direito em que, igualmente, um funcionário do INETI pedia 
o posicionamento a partir de 1 de Julho de 1990, na carreira de investi-
gador principal, no índice mais aproximado do que caberia em caso de 
progressão na categoria inferior  - tinha julgado procedente a excepção de 
inadmissibilidade do meio, prevista no artigo 69.° n.° 2 da LPTA, com o 
fundamento de que o A. deveria ter impugnado contenciosamente a lista 
de progressão de escalões do pessoal, publicada em Maio de 1992, que o 
posicionara no “escalão 2”, “índice 230”, “com efeitos desde 01.01.92”, 
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por se tratar de um acto administrativo definidor da categoria do recor-
rente, bem como do respectivo reposicionamento no escalão e índice 
remuneratório, conseguindo, através do uso do recurso contencioso, 
obter o mesmo resultado que visava obter através da presente acção, o 
Tribunal Central Administrativo, considerando que “a lista da progres-
são de escalão em causa foi elaborada nos termos do n° 4 do art° 20º 
do Dec -Lei n° 353 -A/89 de 16 de Outubro, em 20 -5 -92, e encontra -se 
assinada pela directora da Direcção dos Serviços Administrativos” que 
era “um serviço de apoio técnico e administrativo (art° 18°, 36° n.º 1, 
al. b) e 38°, do D.L. 361/79 de 1 de Setembro) e não um órgão do 
LNET, pelo que a lista em causa possui apenas o carácter de uma mera 
informação ou comunicação interna, não podendo ser qualificada como 
acto impugnável”, decidiu revogar a sentença recorrida.

A situação de facto que subjaz em ambos os acórdãos é, pois, abso-
lutamente igual, sendo que a questão jurídica neles apreciada – saber se 
aquela lista de progressão nos escalões consubstancia ou não um acto 
administrativo definidor da situação jurídica

do interessado relativamente à sua integração nos escalões de venci-
mento, de modo a que a sua não impugnação, por força do caso decidido, 
impedia, por força do estatuído no art.º 69º, n.º 2, da LPTA, a interposição 
de uma acção para reconhecimento do direito ou interesse negado pelo 
acto administrativo em causa – teve solução jurídica oposta pelo que é 
manifesta a oposição de julgados, sendo irrelevante, para estes efeitos, 
o facto do acórdão fundamento ter aduzido outros dois argumentos 
que, do mesmo modo, justificariam o uso, pelo recorrente, da acção de 
reconhecimento de direito, prevista no artigo 69º, n.º1, da LPTA.

Verificam -se, assim, os pressupostos do recurso por oposição de 
julgados, previsto na al. b’), do artigo 24º, do ETAF/84.

III. A questão a decidir consiste, pois, em saber se aquela lista de 
progressão consubstancia um acto administrativo definidor da situação 
jurídica do recorrente relativamente à sua integração nos escalões de 
vencimento, cuja impugnação contenciosa asseguraria o mesmo efeito 
útil que o recorrente pretende obter com a acção de reconhecimento de 
direito que propôs – tese do acórdão recorrido  - ou se, pelo contrário, 
tal acto é uma mera informação ou comunicação interna que não re-
úne as características constantes do artigo 120º, do CPA, e, como tal, 
insusceptível de ser contenciosamente impugnado – tese do acórdão 
fundamento.

Sobre situação idêntica, em recurso por oposição de julgados, já se 
pronunciou o Pleno deste Supremo Tribunal Administrativo, em acórdão 
de 12 -04 -2005, proferido no

Proc.º n.º 623/04, onde, quanto à questão de saber se “a emissão e 
publicidade, em Maio de 1992, da lista de progressão nos escalões dos 
investigadores do INETI era acto administrativo a definir a situação 
remuneratória daquele pessoal pelo que era contenciosamente recorrível 
e se a falta de impugnação era impeditiva da acção que o A. propôs “, 
se escreve:

“A lista em questão foi organizada nos termos do n.°4 do artigo 20.° 
do DL 353 -A/89, de 16.10.

Segundo este artigo a progressão nas categorias por mudança de 
escalão é automática e oficiosa  - n.°1  - não depende de requerimento 
do interessado, devendo os serviços proceder com diligência ao pro-
cessamento oficioso das progressões  - n.° 2 dependendo o abono da 

nova remuneração “da simples confirmação das condições legais por 
parte do dirigente máximo do serviço”  - n. 3.

Diz, depois, o n.° 4: “Mensalmente será afixada em cada serviço a 
listagem dos respectivos funcionários e agentes que tenham progredido 
de escalão”.

Em face destas disposições pode concluir -se que a lista não resulta 
da abertura de um procedimento administrativo para nele se produzir 
uma decisão sobre a situação de cada funcionário que progride nos 
escalões, nem é notificada aos interessados a abertura de procedimento, 
nem a emissão de um acto decisório sobre a sua inclusão ou não em 
certo escalão, e muito menos se prevê a fundamentação das razões pelas 
quais certo ou certos funcionários não tenham sido incluídos na situação 
de progressão, antes a lei estabelece um procedimento oficioso interno 
que culmina com a fixação de uma lista para a qual a lei não determina 
nenhum efeito preclusivo dos direitos dos funcionários nela incluídos 
ou que o deviam ser, mas efectivamente não foram incluídos.

O direito à remuneração e a uma remuneração de certo montante 
constitui -se a partir da aceitação da nomeação e nos casos em que não 
há aceitação reporta -se ao início do exercício efectivo de funções diz o 
artigo 3.° n.°s 1 e 2 do DL 353 -A/89.

Por seu lado o artigo 20.° deste diploma relativo à progressão nos 
escalões não refere nenhuma decisão sobre esta matéria quando esta-
belece que uma lista mensal dos funcionários que progridem de escalão 
será mensalmente afixada em cada serviço.

Pelo contrário, o que diz o texto do artigo 20.° é que o abono da 
quantia correspondente à devida a cada funcionário conforme o esca-
lão, será pago mediante “simples confirmação das condições legais” 
efectuada pelo dirigente máximo do serviço a cujo quadro o funcionário 
pertence.

Ou seja, o direito à remuneração segundo o escalão determinado 
por lei vence -se no dia 1 do mês seguinte ao do preenchimento dos 
requisitos de progressão e uma vez vencido é um direito subjectivo do 
funcionário e uma obrigação da Administração.

A intervenção do dirigente máximo do serviço prevista no n.° 3 do 
artigo 20.° destina -se a confirmar as condições legais para o pagamento 
e não a definir a obrigação já constituída. Isto é, trata -se de acto de 
controlo interno essencial para o bom funcionamento dos serviços e 
designadamente da execução orçamental, mas nenhum efeito pode fazer 
incidir sobre o direito subjectivado na esfera jurídica do funcionário.

Em suma, a falta de inclusão na lista de funcionários que progridem 
de escalão organizada nos termos do artigo 20. ° do DL 353 -A/89 
não é um acto de sentido claro e unívoco quanto à sua situação, tanto 
pode revelar que a situação daquele funcionário não foi apreciada 
para progressão, como pode ter sucedido que foi apreciada, mas por 
se considerar que não tinha as condições legais não foi incluído nos 
funcionários que progrediam nos escalões. De qualquer modo a lei não 
qualifica esta inclusão na lista, ou a sua falta, como comunicação de 
uma decisão, nem refere que exista alguma decisão no sentido em que 
a palavra é usada no artigo 120.° do CPA.”.

Assim, pelas razões aduzidas na parte transcrita do aresto deste Tri-
bunal de 12 -04 -2005, inteiramente transponíveis para o caso em apreço, 
adoptamos a solução do acórdão fundamento, isto é de que a lista de 
progressão nos escalões do pessoal do INETI, publicitada em Maio de 
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1992, não consubstancia um acto administrativo definidor da situação 
jurídica dos seus destinatários relativamente à sua integração nos esca-
lões de vencimento, sendo, pois, insusceptível de recurso contencioso 
(cfr. artigos 120º, do CPA, e 25º, n.º1, da LPTA), pelo que a acção de 
reconhecimento de direito proposta pelo aqui recorrente a fls.2, é o meio 
idóneo para assegurar a tutela jurisdicional do direito que ali pretende 
fazer valer, não ocorrendo a excepção inominada prevista no art 69º, 
n.º2, da LPTA.

Decidindo em contrário, o acórdão recorrido fez errada interpretação 
e aplicação daquelas disposições legais, pelo que não pode manter -se.

IV. Nos termos expostos, acordam em conceder provimento ao re-
curso, revogando o acórdão recorrido e ordenando a remessa do processo 
ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa para prosseguimento da 
acção proposta a fls. 2, se qualquer outra causa a tal não obstar.

Sem custas.
Lisboa, 3 de Maio de 2007 — Freitas Carvalho (relator) — Azevedo 

Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domingues — 
Pais Borges — Jorge de Sousa — Alberto Costa Reis.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Oposição de julgados. Pressupostos. Questão fundamental 
de direito.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 24.º, alínea b), do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 129/84, de 27 de Abril, os recursos 
com fundamento em oposição de julgados apenas são 
admitidos quando no acórdão recorrido e no acórdão 
invocado como fundamento, foram perfilhadas soluções 
opostas, relativamente ao mesmo fundamento de direito 
e na audiência de alteração substancial de regulamen-
tação jurídica.

 II — Não existe oposição de julgados, para os efeitos do 
disposto no referido preceito legal artigo se o acór-
dão recorrido, por virtude de decisão anteriormente 
proferida no processo, não conheceu da única questão 
decidida no acórdão invocado como fundamento do 
recurso.

Processo n.º 337/06 -20.
Recorrente: Manuel Fernando Ribeiro Mota.
Recorrido: Comissão de Inscrição da Associação de Técnicos Oficiais 

de Contas.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Adérito Santos.

Acordam, no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. Manuel Fernando Ribeiro Mota, com os sinais dos autos, recorre 
para este Pleno, invocando oposição de julgados, do acórdão proferido 
em 26.9.06, na 1ª Secção deste Supremo Tribunal Administrativo, que 
manteve sentença em que foi negado provimento ao recurso contencioso, 
que interpusera, de decisão da Comissão de Inscrição da Associação 
dos Técnicos Oficiais de Contas (ATOC), que recusou a respectiva 
inscrição nesta associação.

Segundo o recorrente, o acórdão recorrido decidiu em oposição com 
o acórdão deste Pleno, de 18.5.04, proferido no processo nº 48397.

Apresentou alegação, (vd. fls. 581 a 586, dos autos), nos termos 
do nº 3 do art. 765 do Código do Processo Civil, na qual, em síntese, 
considerou que

 - a aplicação do regulamento de execução da Lei 27/98 impediu o 
recorrente de fazer prova de que foi responsável por mais de cinco anos 
de contabilidade organizada;

 - apesar de ter suscitado, na respectiva alegação de recurso conten-
cioso, a questão da ilegalidade e inconstitucionalidade de tal regula-
mento, o acórdão recorrido recusou analisar os vícios e a influência 
e repercussão que tiveram na regularidade do acto contenciosamente 
impugnado;

 - o acórdão recorrido deveria, no mínimo, ter ordenado a baixa dos 
autos à 1ª instância para conhecer dessa matéria ou, se fosse caso disso, 
pronunciar -se directamente sobre ela.

 - o acórdão fundamento decidiu que os acórdãos a que respeita, em-
bora omitissem referência à Lei 27/98, se pronunciaram sobre questão 
relativa à aplicação dos princípios e normas gerais sobre a prova em 
procedimento administrativo e que estes são aplicáveis aos procedimen-
tos abertos pela Comissão de Inscrição da ATOC, tendo uniformizado 
jurisprudência no sentido de que o referido regulamento, ao restringir 
os meios de prova a apresentar pelos interessados na inscrição, é ilegal, 
por ofender os arts 87, nº 1 88, nº 2 do CPA;

 - «é clara, pois, a contradição entre os julgados, mais que não seja, 
por omissão do Acórdão recorrido»:

 - em ambos os casos é aplicável a Lei 27/98 (arts 1 e 2) e o referido 
regulamento, cuja ilegalidade foi claramente afirmada, em recentes 
acórdãos (de 16.6.05 e de 5.7.05) do Supremo Tribunal Administrativo.

O recorrido apresentou contra -alegação (fls. 598 a 592, dos autos), na 
qual sustenta que o recurso não pode prosseguir, por manifesta ausência 
de oposição de julgados. Refere que

 - apenas se percebe da alegação do recorrente que este entende padecer 
o acórdão recorrido de omissão de pronúncia;

 - o contexto de facto e de direito em que esse acórdão foi proferido é 
diferente daquele em que foi proferido o acórdão fundamento;

 - o acórdão recorrido recusou analisar os vícios do regulamento de 
execução da Lei 27/98, por tal questão ter ficado decidida pelo anterior 
acórdão, de 14.5.04, proferido neste mesmo processo;

 - no caso do acórdão fundamento, não existia decisão anterior no 
processo que se tivesse já conhecido de tais vícios e sua repercussão 
no acto contenciosamente impugnado, matéria sobre que o mesmo 
acórdão se pronunciou.
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A Ex.ma Magistrada do Ministério Público emitiu parecer, a fls. 617, 
dos autos, no qual manifesta concordância com o essencial da alegação 
da entidade recorrida e concluiu no sentido de que deve ser julgado 
findo o recurso.

Cumpre decidir.
2. Nos termos do disposto no art. 24, alíneas b) do Estatuto dos Tri-

bunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pelo DL 129/84, de 
27 de Abril, compete ao Pleno da Secção do Contencioso Administra-
tivo conhecer dos recursos de acórdãos da Secção que, relativamente 
ao mesmo fundamento de direito e ausência de alteração substancial 
da regulamentação jurídica, perfilhem solução oposta à de acórdão da 
mesma Secção ou do respectivo Pleno.

E importa ter presente que, como é jurisprudência constante e uniforme 
deste Supremo Tribunal (cf. Ac. do Pleno de 8.5.03 – Rº 48 103),

a) Apesar da revogação dos arts 763 a 770 do CPC operada pelos 
arts 3 e 17, nº 1 do DL 329 -A/95, de 12.12, a tramitação dos recursos 
com fundamento em oposição de julgados continua a fazer -se de acordo 
com aquelas normas, especialmente os arts 765 e 767 (cf. ac. do Pleno 
de 24.4.76, BMJ - 456, 253);

b) Para cada questão relativamente à qual se pretenda ocorrer oposi-
ção deve o recorrente indicar um e um só acórdão (cf. Ac do Pleno de 
30.10.02 – Rº 490/02);

c) Os recursos com fundamento em oposição de julgados apenas são 
admitidos quando no acórdão recorrido e no acórdão invocado como 
fundamento, foram perfilhadas soluções opostas, relativamente à mesma 
questão fundamental de direito e na audiência de alteração substancial 
de regulamentação jurídica. Por outro lado, apenas é relevante, para fun-
damentar o recurso por oposição de julgados, a oposição entre soluções 
expressas (cfr. Ac. do Pleno de 27.6.95 – Rº 32 986).

No dizer do acórdão deste Pleno, de 14.11.02 (Rº 136/02), citado no 
recente acórdão de 6.3.07 (Rº 762/05), «Para que exista oposição de 
julgados é necessário, designadamente, que as asserções antagónicas 
dos acórdãos referenciados como opostos tenham tido como efeito fixar 
ou consagrar soluções diferentes para a mesma questão fundamental 
de direito».

Vejamos, pois, se ocorre a alegada oposição de julgados.
3. O acórdão invocado como fundamento do presente recurso, profe-

rido em recurso interposto com fundamento em oposição de julgados, 
pronunciou -se sobre a questão jurídica essencial, nestes decidida em 
sentidos diversos, que foi, segundo o mesmo acórdão fundamento, «a 
da extensão dos meios de prova admissíveis e exigíveis do dito artigo 1º 
da Lei 27/98», ou seja, noutra formulação do mesmo acórdão, a ques-
tão jurídica «da possibilidade (ou não) de a Administração limitar a 
panóplia dos meios de prova legalmente previstos de modo a impor no 
processo aos particulares interessados que certo facto apenas possa 
ser por eles provado por um daqueles meios – a prova documental 
– e dentre os documentos apenas por um certo tipo bem definido de 
documento – em concreto, as declarações assinadas pelo profissional 
responsável pela elaboração da escrita e que tenham sido entregues 
nos serviços fiscais»

E, apreciando tal questão, com referência aos casos concretos a que 
respeitam os acórdãos em face das quais se pronunciou, o mesmo acórdão 
fundamento considerou que o regulamento, aprovado, em 3.6.98, pela 
Comissão Instaladora da ATOC, para execução da Lei 27/98, na medida 

em que limitou à apresentação dos documentos nele indicados (declara-
ções de IRC ou e IRS entregues nos serviços de finanças até 17.10.95) a 
possibilidade de produção de prova, pelos interessados na inscrição como 
técnico oficial de contas, do exercício desta actividade profissional, é 
ilegal, por ofender os arts 87, nº 1 e 88, nº 2, ambos do CPA.

Daí que tenha decidido manter o acórdão recorrido, que, segundo re-
fere o mesmo acórdão fundamento, igualmente «assenta no pressuposto 
de que não tendo a Lei 27/98 estabelecido determinado meio de prova 
da responsabilidade directa por contabilidade organizada não podia o 
órgão administrativo restringir os meios de prova daquele facto tendo 
de admitir e apreciar todas a provas em direito admitidas».

Ora, essa questão, apreciada e decidida no referido acórdão funda-
mento, não apresenta qualquer identidade com a questão fundamental de 
direito, identificada pelo recorrente, no requerimento de interposição do 
presente recurso, como sendo aquela relativamente à qual teria ocorrido 
a alegadas oposição de julgados: «a obrigação, ou não, de conhecer da 
nulidade, ilegalidade, inconstitucionalidade e demais vícios do regula-
mento dito de Execução da Lei nº 27/98, de 3 de Junho, e das normas 
do mesmo aplicadas pelo acto impugnado».

E, com efeito, «o acórdão recorrido – como refere, aliás, a alegação 
do recorrente – recusou -se a analisar e a decidir sobre os vícios do re-
gulamento, bem como da influência e repercussão destes relativamente 
à regularidade do acto impugnado».

Tal sucedeu por virtude do acórdão, com trânsito em julgado, an-
teriormente proferido nos autos, em 14.5.03, que, segundo entendeu 
o acórdão recorrido, «afastou todas as possibilidades de confrontar o 
acto com vícios que o inquinassem pela via indirecta do contágio por 
vícios do próprio Regulamento, uma vez que cortou com o facto de ter 
sido aplicado e passou a apreciar a validade do acto apenas em função 
do art. 1º da Lei 27/98, tendo concluído que face a ela não tinha sido 
efectuada ou oferecida prova capaz de preencher os requisitos que 
eram exigidos para inscrição na ATOC». Pelo que – considerou, ainda, 
o acórdão recorrido – «foi de todo afastada a relevância dos vícios do 
regulamento na apreciação efectuada pelo que há apenas que acatar 
o decidido com trânsito em julgado, quer pela sentença, quer neste 
recurso jurisdicional».

Diferentemente, como se viu, o acórdão fundamento decidiu sobre 
os vícios do regulamento, sendo que, diferentemente do que sucedia 
com o acórdão recorrido, não tinha havido, ainda, no processo decisão 
definitiva sobre essa matéria.

Em suma: os acórdãos alegadamente em oposição não só não deci-
diram idêntica questão fundamental de direito como foram proferidos 
em diferentes contextos de facto e de direito, como bem nota a entidade 
recorrida, na respectiva alegação.

De tudo o que se concluiu que não se verificam, no caso, os pressu-
postos do recurso por oposição de acórdãos para o Pleno da Secção, 
estabelecidos no citado art. 24, als b), do ETAF.

4. Pelo exposto, acordam em julgar findo o recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça e a procuradoria, 

respectivamente, em € 400,00 (quatrocentos euros e € 200,00 (duzentos 
euros).

Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Adérito Santos (relator) — Azevedo 
Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domingues.
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Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

NSR. DGC. DGCI. Funcionário Requisitado.

Sumário:

Tendo a recorrente entrado para o quadro da DGCI em data 
já posterior à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 187/90, 
de 7 de Junho, e pertencendo até 21 de Fevereiro de 1992, 
ao quadro de origem (Secretaria Geral do Ministério do 
Planeamento e da Administração do Território), a sua 
transição para o NSR não podia ser feita nos termos do 
regime decorrente desse mesmo diploma.

Processo n.º 752/06 -20.
Recorrente: Director Geral das Contribuições e Impostos.
Recorrido: Maria de Lurdes Monteiro Garcia.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. São Pedro.

Acordam no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. Relatório
O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, recorreu 

para o Pleno da 1ª Secção deste Supremo Tribunal, do acórdão proferido 
no Tribunal Central Administrativo, no recurso contencioso de anulação 
intentado por MARIA DE LURDES MONTEIRO GARCIA, com fun-
damento em OPOSIÇÃO DE JULGADOS, alegando em síntese:

 - existe oposição de julgado por se ter entendido que os funcioná-
rios que iniciaram funções na DGCI, após 89 -10 -01, também tinham 
direito a que as remunerações acessórias, inerentes aos funcionários 
vinculados em data anterior, deveriam ser levadas em conta no escalão 
em que fossem integrados, entendimento este contrário ao perfilhado 
no Acórdão do Pleno da 1ª Secção do STA de 5 -7 -2005, proferido no 
processo 02021/03, já transitado.

O recurso foi admitido, tendo o relator por despacho ordenado o 
prosseguimento dos autos, por entender manifesta a oposição.

Nas alegações a entidade ora recorrente concluiu:
O presente conflito de jurisprudência deve ser resolvido no sentido 

do douto acórdão fundamento, isto é, que os funcionários requisitados 
após 30 de Setembro de 1989, para o exercício de funções na DGCI, 
não têm direito às remunerações acessórias auferidas pelos funcionários 
vinculados à DGCI antes de 1 de Outubro de 1989, pelo que, as mesmas 
não podem ser computadas na respectiva transição para o novo sistema 
retributivo criado pelo Dec. Lei 353 -A/89, de 16 de Outubro.

Contra -alegou a recorrida defendendo a manutenção do acórdão 
recorrido.

O Ex.mo Procurador -geral Adjunto emitiu parecer no sentido do 
provimento do recurso, por ser o entendimento que de forma reiterada 
tem vindo a seguir o Pleno desta 1ª Secção.

Colhidos os vistos legais, foi o processo submetido ao Pleno da 
1ª Secção para julgamento.

2. Fundamentação
2.1. Matéria de facto
O acórdão recorrido deu como assente a seguinte matéria de facto:
a) A recorrente foi requisitada pela Direcção -Geral das Contribui-

ções e Impostos à Secretaria -Geral do Ministério do Planeamento e da 
Administração do Território, por despacho do Sr. Director -Geral das 
Contribuições e Impostos, de 31 -5 -1990, tendo aí iniciado funções em 
18 -7 -1990;

b) Nessa data, era 3 oficial e tinha duas diuturnidades;
c) Na situação de requisitada, a recorrente recebeu remunerações 

acessórias até à transição do pessoal da Direcção -Geral das Contribuições 
e Impostos para o NSR em cumprimento do Decreto -Lei n° 187/90, 
de 7 de Junho;

d) A recorrente foi integrada no índice 170, correspondente ao 2° es-
calão da categoria de 3° oficial;

e) Em 19 -4 -1991 foi proferido pelo Sr. Ministro das Finanças um 
despacho, nos termos do qual, e ao abrigo do n° 4 do artigo 30 do 
Decreto -Lei n° 187/90, foram fixados os montantes das remunerações 
relativas às categorias do regime geral da Direcção -Geral das Contri-
buições e Impostos, constantes dos mapas 2 a 10 anexos ao presente 
despacho [] que produz efeitos a partir de 1 de Outubro de 1989, por 
força do disposto no artigo 15° do diploma referido no ponto 1 [doc. 
de fls. 9 a 11];

f) A recorrente tomou posse nos quadros da Direcção -Geral das Con-
tribuições e Impostos em 21 -2 -1992;

g) A recorrente dirigiu ao recorrido o requerimento com cópia a 
fls. 6 -8, que deu entrada nos Serviços em 10 -5 -1995, aqui dado por 
inteiramente reproduzido, que conclui da seguinte forma: “Termos 
em que, e tendo em conta que a requerente, em virtude do processo de 
descongelamento dos escalões de progressão na sua categoria a que 
teve direito nos termos legais se encontra actualmente integrada no 
índice 225, vem requerer a V. Exa:

a) Que a sua integração no regime remuneratório do pessoal seja 
acrescido do diferencial de integração de Esc. 20.000$00, com efeitos 
a partir de 18 de Junho de 1990.

b) Operada tal integração, sejam processados os vencimentos que 
a partir daquela data tiver direito, tendo em conta as remunerações 
acessórias que ainda recebem e a sua posterior progressão nos escalões 
do índice remuneratório da sua categoria”;

h) A autoridade recorrida não proferiu despacho sobre esse reque-
rimento.

2.2. Matéria de direito
Em ambos os acórdãos (recorrido e fundamento) os funcionários 

encontravam -se numa situação de facto semelhante, tendo ambos sido 
integrados no quadro da DGCI em data posterior a 1 -10 -89, mais con-
cretamente, em 21 -2 -92, na situação apreciada no acórdão recorrido e 
1 -10 -90, na situação apreciada no acórdão fundamento). No acórdão 
recorrido entendeu -se que, este facto, não afastava a aplicação do regime 
previsto no art. 30º e 32º do Dec. Lei 353/A/89; no acórdão fundamento 
entendeu -se precisamente o contrário. Verifica -se, deste modo, e sem 
necessidade de outras considerações, a oposição de acórdãos, pelo que 
se impõe apreciar a questão jurídica objecto do recurso.

Relativamente a esta questão este Tribunal Pleno já se pronunciou 
sobre a questão, em recurso por oposição de acórdãos, no sentido con-
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trário ao do acórdão recorrido, como se pode ver, além de muitos outros, 
do acórdão de 25 -10 -2005, proferido no processo 0525/04:

“(…)A questão a decidir, neste recurso, consiste em saber se pode-
riam ser computadas na aplicação do regime de transição para o novo 
sistema retributivo da função pública estabelecido pelo D.L. 353 -A/89, 
de 16.10, as remunerações acessórias auferidas após 30 de Setembro 
de 1989 por funcionários requisitados depois dessa data (como sucedia 
com o recorrente contencioso), para o exercício de funções na D.G.C.I. 
e, posteriormente integrados no respectivo quadro de pessoal.

Este Tribunal Pleno já se pronunciou sobre a questão, em recurso de 
oposição de acórdãos, no sentido do acórdão recorrido.

No Acórdão do Pleno da 1ª Secção de 27/11/03, recurso 47.727, foi 
aquela solucionada no sentido de que as remunerações acessórias aufe-
ridas pelos funcionários vinculados à direcção Geral das Contribuições 
e Impostos antes de 1 de Outubro de 1989 não deveriam ser atribuídas 
a funcionários requisitados após 30 de Setembro de 1989 para o exer-
cício de funções na Direcção -Geral das Contribuições e Impostos, nem 
deveriam ser levadas em consideração na respectiva transição para o 
novo sistema retributivo criado pelo D.L. 353 -A/89 de 16 de Outubro, 
não lhes sendo aplicável o regime do D.L. 187/90, de 7 de Junho, que 
estabelece o estatuto remuneratório do pessoal das carreiras da admi-
nistração tributária e aprova a respectiva escala salarial.

Dado que tal doutrina é inteiramente transponível para o caso em 
apreço (ressalvadas as particularidades da situação concreta, sem inter-
ferência com a decisão) e, não se vê razão para dela divergir, passar -se -á 
a transcrever a parte relevante do citado aresto:

“A questão jurídica a decidir, e relativamente à qual o acórdão re-
corrido e o acórdão invocado como fundamento do recurso deram 
soluções diversas e opostas entre si, consiste em saber se poderiam ser 
computadas na aplicação do regime de transição para o novo sistema 
retributivo da função pública estabelecido pelo DL 353 -A/89, de 16.10, 
as remunerações acessórias auferidas, após 30 de Setembro de 1989, por 
funcionários requisitados, após essa data, para o exercício de funções 
na DGCI e posteriormente integrados no respectivo quadro de pessoal.

O acórdão recorrido deu resposta afirmativa a essa questão, invo-
cando o disposto no art. 30 do DL 353 -A/89, de 16.10, segundo o qual 
a remuneração a considerar para efeitos de integração na nova estrutura 
salarial “resulta do valor correspondente à remuneração base decorrente 
do DL nº 98/89, de 29/3, actualizada de 12 %, acrescida do montante da 
remuneração acessória a que eventualmente haja direito …”; e, ainda, o 
disposto no art. 32 do mesmo DL 353 -A/89, onde se prevê que o regime 
de transição do pessoal destacado, requisitado e em comissão de serviço 
“obedece ao disposto no artigo 30º, devendo ainda atender -se às seguin-
tes regras: a)…; b) Se o lugar de destino conferir direito a remuneração 
acessória de qualquer natureza, a remuneração a abonar no lugar de 
destino, enquanto se mantiver o destacamento, a requisição e a comissão 
de serviço, é apurada nos termos do nº 2 a 5 do art.º 30º…”.

Por seu turno, a entidade recorrente, com apoio no entendimento se-
guido no acórdão fundamento, sustenta que tais remunerações acessórias, 
por terem sido atribuídas após ter sido decretada respectiva extinção 
pelo DL 184/89, de 2.6, não poderiam ser consideradas para efeitos de 
integração no novo sistema retributivo.

E, como se verá, é este o entendimento correcto.

O citado DL 184/89 definiu os princípios gerais em matéria de em-
prego público, remunerações e gestão de pessoal da função pública, 
prevendo o respectivo art. 43 que seria objecto de desenvolvimento e 
regulamentação noutros diplomas legais e entraria em vigor conjunta-
mente com os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria 
salarial.

Este desenvolvimento, em matéria de estatuto remuneratório dos 
funcionários e agentes da Administração Pública, foi estabelecido pelo 
DL 353 -A/89, de 16 de Outubro, o qual, nos termos do respectivo art. 45, 
nº 1, produziu efeitos a partir de 1 de Outubro de 1989.

Ora, aquele DL 184/89, visando devolver coerência e equidade ao 
sistema de remunerações da função pública, determinou (art. 38) a extin-
ção de todas as remunerações acessórias não previstas ou enquadráveis 
nos suplementos previstos nos arts 15 e 19.

Para salvaguarda de direitos eventualmente adquiridos, estabeleceu 
este mesmo diploma legal, no art. 39, que as remunerações acessórias 
extintas pelo artigo anterior deveriam ser levadas em conta na remu-
neração a considerar para efeitos de transição para o novo sistema 
retributivo, garantindo, ainda, que desta não poderia resultar redução 
da remuneração auferida pelo funcionário ou agente (art. 40).

Porém, aquele art. 39 expressamente estabelece que o diferencial de 
integração, correspondente à diferença entre a remuneração indiciária 
e o montante já percebido, «tem carácter de remuneração pessoal e não 
pode ser atribuído a situações constituídas após a entrada em vigor do 
novo sistema retributivo» (nº 6).

Assim, como bem conclui o acórdão fundamento, o legislador quis 
salvaguardar as remunerações que cada um auferisse a título pessoal, 
mas à data da entrada em vigor do DL 184/89. O que, como se viu, 
aconteceu em 1 de Outubro de 1989.

No caso da ora recorrida, só com a respectiva requisição e início de 
funções na DGCI, em 14.5.90, passou a mesma a auferir a remuneração 
acessória a que tinham direito os funcionários que ali prestavam serviço 
antes daquela entrada em vigor do DL 184/89 (1.10.89).

Daí que tal remuneração acessória lhe não deveria ter sido atribuída 
nem, por consequência, levada em conta para efeitos da respectiva 
transição para o novo sistema retributivo.

Contra este entendimento não vale, pois, a invocação, feita no acórdão 
recorrido, da disposição do nº 2 do art. 30 do DL 353 -A/89, conforme 
a qual a remuneração a considerar para efeitos de transição deverá ser 
«acrescida do montante da remuneração acessória a que eventualmente 
haja direito, com excepção das que sejam consideradas suplementos, 
nos termos do Decreto -Lei nº 184/89, de 2 de Junho, e deste diploma».

No mesmo sentido, ou seja, no de que, para efeitos de transição não 
são de considerar remunerações acessórias atribuídas após 1.10.89, logo 
dispõe o nº 3 do mesmo art. 30 que, «para efeitos do número anterior, 
as remunerações acessórias de montante variável são fixadas no valor 
médio das remunerações acessórias percebidas nos 12 meses anteriores 
à data da produção de efeitos do presente diploma».

Por outro lado, importa recordar que, à data em que produziu efeitos 
o referenciado DL 353 -A/89, a ora recorrida se mantinha, ainda, no 
serviço de origem, o IROMA, donde só veio a ser autorizada a respectiva 
requisição para exercer funções na DGCI, por despachos do Presidente 
daquele IROMA e do Director Geral da Contribuições e Impostos de 
6.12.89 e 2.3.90, respectivamente.
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Pelo que, diversamente do que entendeu o acórdão recorrido, também 
não tinha aplicação ao caso da ora recorrida o disposto no art. 32 do 
citado DL 353 -A/89, que dispõe sobre o ‘regime de transição do pessoal 
destacado, requisitado e em comissão de serviço’.

Por fim, também não é aceitável o entendimento seguido no acórdão 
recorrido, ao considerar a situação da ora recorrida abrangida pelas 
disposições do DL 187/90, de 7.6, para concluir que as remunerações 
acessórias pela mesma auferidas ao serviço da DGCI deveriam ser 
consideradas na respectiva transição para o novo sistema retributivo em 
conformidade com o despacho do Ministro das Finanças previsto no 
art. 3, nº 4 desse diploma, onde se dispõe que «para efeitos de aplicação 
do nº 3 do artigo 30º do Decreto -Lei nº 353 -A/89, de 16 de Outubro, ao 
pessoal do regime geral da Direcção -Geral das Contribuições e Impos-
tos, incluindo o pessoal dirigente abrangido pelo artigo 31º do referido 
decreto -lei, adoptar -se -á critério idêntico ao utilizado para as carreiras 
de pessoal da administração tributária, sendo os respectivos montantes 
fixados por categoria, mediante despacho do Ministro das Finanças”.

Com efeito, a ora recorrida, sendo chefe de secção do quadro do 
IROMA, iniciou funções na DGCI, em 14 de Maio de 1990, em regime 
de requisição, ou seja, sem ocupação de lugar do quadro da mesma 
DGCI (art. 27, nº 1 do DL 427/89, de 7.12).

Continuou, pois, a integrar o quadro de pessoal do IROMA, até que, 
posteriormente, tomou posse como funcionária da DGCI, com a categoria 
chefe de secção [vd. al. c) da matéria de facto].

Assim, a recorrente não pertencia, ainda, ao quadro da DGCI na data 
da respectiva integração no novo sistema retributivo, estabelecido pelo 
DL 353 -A/89, diploma que, como já se viu, passou a produzir efeitos 
a partir de 1 de Outubro de 1989, por força do disposto no respectivo 
art. 45, nº 1.

Daí também que não lhe fosse aplicável o regime estabelecido, desig-
nadamente no citado art. 3, nº 4, do DL 187/90, de 7.6, cujo “âmbito” 
de aplicação se limita ao pessoal da DGCI, como expressamente deter-
mina o respectivo art. 2º (“O presente diploma aplica -se ao pessoal do 
quadro da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos dos seguintes 
grupos: …”).

A transição da recorrida para o novo sistema retributivo fez -se, pois, 
segundo o regime do DL 353 -A/89, de 16.10 (vd. art. 2, nº 1). E, para 
efeito desta transição, não havia que considerar remunerações acessórias 
(art. 30, nº 2 e 3). Pois que, à data da produção de efeitos desse diploma, 
ainda não iniciara funções como requisitada na DGCI, encontrando -se 
a exercer funções no serviço de origem, o IROMA, sem auferir tais 
remunerações”.

O mesmo entendimento veio a ser acolhido por este Tribunal Pleno 
no Acórdão de 16 -12 -2004, recurso 044/02, invocando as seguintes 
razões:

“Na situação de requisitada a Recorrente continuou a pertencer ao 
quadro de pessoal origem, a saber o quadro da Direcção -Geral do Comér-
cio, não tendo ocupado qualquer lugar da DGCI, sendo que a categoria 
atribuída o foi em função da que já detinha;

 - Só após a publicação da nomeação para o quadro da DGCI e a 
respectiva tomada de posse é que deixou de pertenceu ao quadro da 
DGC e passou a pertencer ao quadro da DGCI;

 - A dita nomeação foi na categoria de primeiro -oficial, pelo que a 
Recorrente entrou no quadro da DGCI, integrando o pessoal das carreiras 

do regime geral e não o pessoal das carreiras da administração tributária 
a que aludem os anexos ao DL 187/90, de 7 -6;

 - Ora, a integração do NSR, quer por aplicação do DL 353 -A/89, de 
16 -10, quer por aplicação do DL 187/90, de 7 -6, tem os seus efeitos 
reportados a 1 -10 -89, daí que, tendo a Recorrente entrado para a DGCI 
em data já posterior à entrada em vigor do DL 187/90 e pertencendo até 
30 -7 -93 ao quadro de origem, a sua transição para o NSR não pudesse 
ser feita nos termos do regime decorrente desse mesmo diploma, uma 
vez que este se aplica ao pessoal do quadro da DGCI, o que implica a 
insubsistência da arguida violação dos artigos 3º, nº 4 do DL 187/90;

 - E também se não mostram violados os artigos 30º e 32º, do 
DL 353 -A/89, dado que as remunerações acessórias recebidas pelos 
funcionários no âmbito da DGCI não eram auferidas pela Recorrente 
em 30 -9 -89 (data imediatamente anterior àquela a que esse reporta o 
início da produção dos efeitos do NSR – 1 -10 -89);

 - Com efeito, nessa altura, anterior à requisição (que só ocorreu por 
despacho publicado no DR, II Série, de 2 -5 -90), a Recorrente exercia 
funções no serviço de origem, onde não auferia remunerações aces-
sórias.”

A mesma doutrina veio a ser perfilhada (embora com um voto de 
vencido) no Acórdão do Pleno de 16 -2 -05, proferido no recurso 584/034, 
aderindo no essencial à argumentação do acórdão do Pleno da Sec-
ção 44/02, acima referido.

Este entendimento não viola o princípio da igualdade previsto no 
art. 3º e 59º, 1, al. a) da Constituição, uma vez que, existe um diferença 
das situações de facto: de um lado, temos funcionários que entraram 
no quadro da Direcção Geral das Contribuições e Impostos antes da 
entrada em vigor do Dec. Lei 187/90, de 7/6, e no outro lado, temos 
funcionários integrados no mesmo quadro, depois daquela data. Os 
funcionários que só foram integrados no quadro depois da referida 
data, ingressaram directamente no Novo Regime Remuneratório. A 
não aplicação a estes funcionários de regras destinadas a regular a 
transição para o novo regime tem assim uma razão de ser objectiva e 
não arbitrária, ou seja um fundamento razoável, e portanto, na margem 
de livre conformação do legislador: aplicar o regime de transição para 
o novo regime apenas a quem transita para esse regime e não para quem 
é nomeado já na sua vigência.

Note -se, que nos termos do art. 32º, b) do Dec. Lei 353/A/89, aplicável 
aos funcionários requisitados, se o lugar de destino conferir direito a 
remuneração acessória de qualquer natureza, a remuneração a abonar 
no lugar de destino, enquanto se mantiver a requisição, é apurada nos 
termos do art. 30º, n.º 2 a 5. Assim, o funcionário requisitado tem um 
tratamento igual aos funcionários do quadro “enquanto se mantiver a 
requisição”. Nos termos do art. 32º, a) do mesmo diploma legal, dá -se 
o mesmo no lugar de origem. O funcionário requisitado vê assim o seu 
lugar de origem ser integrado no NSR, e o seu lugar de destino “enquanto 
se mantiver a requisição” ter idêntico tratamento.

Refira -se, por último, que os funcionários em questão estavam requi-
sitados e mantiveram -se, nessa situação, até à nomeação no quadro da 
Direcção Geral das Contribuições e Impostos. Portanto, no momento 
da nomeação, tiveram a possibilidade de optar entre o ingresso no lugar 
do destino ou o regresso ao lugar de origem, lugar onde também se re-
percutiu na transição para o NSR a remuneração acessória de qualquer 
natureza – cfr. art. 32º, al. a) do Dec. Lei 353/A/89, de 16/10. A opção 
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entre ficar no lugar de destino de acordo com as novas regras, então, já 
em vigor, ou regressar ao lugar de origem e ser posicionado de acordo 
com as regras da transição para o NSR, mostra que qualquer diferencial 
remuneratório que resulte da passagem de funcionário requisitado para 
funcionário do quadro da Direcção Geral das Contribuições e Impostos 
depende da sua aceitação (opção) do lugar num quadro diferente, e das 
diferenças remuneratórias dos cargos respectivos (lugar de origem e 
lugar de destino).

Daí que, nesta perspectiva, não seja arbitrária uma eventual quebra 
remuneratória, uma vez que é consentida e querida a transferência entre 
lugares remunerados de forma diversa.

Julgamos, assim, que a interpretação que tem vindo a ser defendida 
neste Tribunal Pleno não colide com o princípio da igualdade”.

Em suma, conclui o acórdão que aos funcionários em regime de 
requisição que tenham ingressado no quadro da Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos em data posterior à entrada em vigor do 
D. Lei 187/90, de 7/6 – pertencendo, por isso, até essa integração ao 
quadro de origem  - não é aplicável o regime de integração na nova 
estrutura salarial previsto no art. 30º, n.º 2 e 3 do Dec. Lei 353/A/89, 
de 16/10”.

No presente caso, o recorrido ingressou no quadro da Direcção Ge-
ral das Contribuições e Impostos em 21 -2 -1992, não lhe é aplicável 
o regime de integração na nova estrutura salarial previsto no art. 30º, 
n.ºs 2 e 3 do Dec. Lei 353/A/89, de 16/10, pelo que deve ser revogado 
o acórdão recorrido e em consequência julgado improcedente o recurso 
contencioso.

3. Decisão
Face ao exposto, os juízes do Pleno da 1ª Secção do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam em conceder provimento ao recurso, revogar 
o acórdão recorrido e, em consequência do entendimento perfilhado, 
julgar improcedente o recurso contencioso de anulação.

Custas pela recorrida em todas as instâncias, fixando a taxa de justiça 
em €100 na 1ª instância; € 200 no TCA e € 250 neste Supremo Tribunal, 
e a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 3 de Maio de 2007. — António Bento São Pedro (relator) — 
Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da Silva Santos 
Botelho — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domingues — Luís 
Pais Borges — Alberto Acácio de Sá da Costa Reis — Adérito da Con-
ceição Salvador dos Santos — Jorge Manuel Lopes de Sousa (vencido 
nos termos da declaração junta).

Voto de vencido
1 – O Decreto -Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, estabeleceu princípios 

gerais de salários e gestão de pessoal da função pública, que foram 
regulamentados pelo Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro.

No art. 38.º daquele primeiro diploma determinou -se a extinção de 
todas as remunerações não previstas ou enquadráveis no art. 15.º, que 
são a remuneração base, as prestações sociais, o subsídio de refeição 
e os suplementos.

Nos n.ºs 3 e 4 do art. 39.º do mesmo Decreto -Lei n.º 184/89, esta-
beleceu -se que, «nos casos de percepção de remunerações acessórias 
extintas pelo artigo anterior, a remuneração a considerar para efeitos 
de transição resultaria do somatório dos montantes correspondentes à 

remuneração base, às diuturnidades e às remunerações acessórias» e 
que, nos casos em que o montante assim apurado ultrapassasse o valor 
do escalão máximo da respectiva categoria, seria criado um diferencial 
de integração de valor correspondente à diferença entre a remuneração 
indiciária e o montante já percebido, o qual continuaria a ser abonado 
até ser totalmente absorvido por aumentos decorrentes das actualizações 
salariais gerais, em termos a definir.

No art. 40.º deste diploma estabelecem -se normas de salvaguarda de 
direitos, em que se inclui a do n.º 2, de que «em caso algum pode resultar 
da introdução do novo sistema retributivo redução da remuneração que 
o funcionário ou agente já aufere».

O Decreto -Lei n.º 353 -A/89, regulamentando o regime de transição 
para a nova estrutura salarial, estabeleceu que as remunerações acessórias 
a considerar seriam aquelas a que eventualmente houvesse direito, com 
excepção das que fossem consideradas suplementos e que as que fossem 
de montante variável seriam fixadas no valor médio das remunerações 
acessórias percebidas nos 12 meses imediatamente anteriores à data da 
produção de efeitos desse diploma (n.ºs 3 e 4 do art. 30.º).

No n.º 5 deste artigo, reafirma -se a garantia fundamental constante 
do art. 40.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 184/89, estabelecendo -se que 
«da aplicação do presente diploma não pode resultar a redução das 
remunerações efectivamente auferidas».

Por outro lado, a consideração das remunerações acessórias para 
determinação do escalão para o qual se realizaria a transição era exten-
sível aos funcionários que se encontravam na situação de requisitados, 
quer elas apenas fossem auferidas no serviço de origem, quer apenas o 
fossem no lugar de destino. Na verdade, no art. 32.º do mesmo Decreto-
-Lei n.º 353 -A/89, estabelece -se o «regime de transição do pessoal 
destacado, requisitado e em comissão de serviço», determinando -se que 
essa transição obedece às regras do art. 30.º e às seguintes:

a) Se o lugar de origem conferir direito a remuneração acessória de 
qualquer natureza, a remuneração a considerar para efeitos de transição 
no lugar de origem é apurada nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 30.º, 
ainda que a remuneração acessória não venha sendo efectivamente 
abonada;

b) Se o lugar de destino conferir direito a remuneração acessória de 
qualquer natureza, a remuneração a abonar no lugar de destino, enquanto 
se mantiverem o destacamento, a requisição e a comissão de serviço, é 
apurada nos termos dos n.ºs 2 a 5 do artigo 30.º

Resulta destas normas que se os funcionários que se encontravam na 
situação de requisitados no momento da transição para o novo sistema 
retributivo auferiam remunerações acessórias, elas tinham de ser con-
sideradas para efeitos de enquadramento nos escalões da nova estrutura 
remuneratória e que da aplicação do novo regime não podia resultar para 
eles remuneração inferior à que auferiam antes dessa transição.

2 – A data da produção de efeitos novo sistema retributivo estabelecido 
pelos Decretos -Leis n.ºs 184/89 e 353 -A/89 foi fixada, pelo art. 45.º 
deste último, em 1 -10 -89. (1)

No entanto, no n.º 3 deste art. 45.º estabelece -se que «relativamente às 
carreiras e categorias não contempladas neste diploma, o Decreto -Lei 
n. º 184/89, de 2 de Junho, entra em vigor, no que respeita à matéria 
salarial, à medida que forem publicados os respectivos diplomas de 
desenvolvimento, sem prejuízo de a produção de efeitos se reportar à 
data prevista no número anterior».
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No art. 29.º, n.º 1, deste Decreto -Lei n.º 353 -A/89, estabeleceu -se que 
as estruturas remuneratórias próprias das carreiras de regime especial 
nele não previstas, em que se incluem as da administração tributária, 
seriam objecto de diplomas autónomos.

No desenvolvimento deste regime, veio a ser publicado o Decreto -Lei 
n.º 187/90, de 7 de Junho que estabeleceu o estatuto remuneratório do 
pessoal das carreiras da administração tributária e aprovou a respectiva 
escala salarial.

No n.º 4 do seu art. 3.º, relativamente às remunerações acessórias 
de montante variável, estabeleceu -se que «ao pessoal do regime geral 
da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos, incluindo o pessoal 
dirigente abrangido pelo artigo 31.º do referido decreto -lei, adoptar-
-se -á critério idêntico ao utilizado para as carreiras de pessoal da 
administração tributária, sendo os respectivos montantes fixados por 
categoria, mediante despacho do Ministro das Finanças».

Esta fixação veio a operar -se por despacho da Senhora Secretária de 
Estado do Orçamento, de 19 -4 -1991, em que se refere, além do mais, 
que ele produz efeitos a partir de 1 -10 -89.

Apesar desta produção de efeitos retroactivos, o momento relevante 
para efeitos de apurar os direitos remuneratórios que não poderiam ser 
atingidos pela transição não pode deixar de ser aquele em que se con-
cretizou efectivamente a alteração, que, no caso em apreço, foi aquele 
em que se tornou eficaz o referido despacho ministerial.

Na verdade, antes de esse despacho se tornar eficaz, todo o pessoal 
referido era remunerado pela estrutura salarial anterior e foi apenas 
depois dele que passou a ser remunerado pelo novo sistema retribu-
tivo. E a todos os que eram remunerados pela estrutura anterior e que 
passaram a ser remunerados pela nova, inclusivamente o pessoal em 
regime de requisição, foi garantido pelos referidos arts. 40.º, n.º 2, do 
Decreto -Lei n.º 184/89 (2) e 30.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 353 -A/89 
que não sofreriam uma redução de remuneração, derivada do facto de 
ter sido alterado o regime remuneratório.

3 – O caso em apreço é de funcionário que, na sequência de requisi-
ção, tomou posse na D.G.C.I., como requisitado, antes de ter sido nela 
introduzido o novo sistema retributivo para as carreiras do pessoal do 
regime geral, passando a auferir o vencimento correspondente à sua 
categoria acrescido das remunerações acessórias.

Esta remuneração era atribuída no âmbito da estrutura salarial an-
terior ao novo sistema retributivo, pois ainda não tinha sido publicado 
o referido Decreto -Lei n.º 187/90, nem o Despacho de 19 -4 -91, que 
fixou os montantes das remunerações relativas às categorias do regime 
geral da D.G.C.l..

Pelo que ficou dito, não podendo os funcionários sofrer uma redução 
de remuneração derivada da alteração do sistema retributivo, para de-
terminação do escalão de vencimento em que se enquadraria na nova 
estrutura remuneratória tinham de ser consideradas todas as remunera-
ções que auferia anteriormente, incluindo as acessórias.

O pagamento do vencimento com estas remunerações tem de manter -se 
durante todo o período durante o qual se manteve a requisição, por força 
do disposto no art. 32.°, alínea b), do Decreto -Lei n.° 353 - A/89.

A preocupação legislativa de não provocar diminuição de remunera-
ção aos funcionários derivadas de alteração do sistema retributivo, não 
podem deixar de manter -se nesta situação de transferência, pois, se se 
mantivesse o anterior sistema retributivo, as remunerações acessórias 

próprias da categoria para que o funcionário foi transferido continuariam 
a ser recebidas após a transferência.

Por isso, a única solução congruente com o reconhecimento legislativo 
desta garantia fulcral da introdução do novo sistema retributivo (cuja 
razão de ser, de resto, é óbvia) é a de que o escalão de vencimento na si-
tuação de requisitado, determinado com consideração das remunerações 
acessórias, não pode ser substituído por outro inferior após a situação 
de requisição cessar, com transferência do funcionário para o serviço 
em que prestava serviço na situação de requisitado.

4  - Como se defende nas alegações do presente recurso jurisdicional, 
a interpretação adoptada na tese que fez vencimento parece -me ser ma-
terialmente inconstitucional, por ofensa dos arts. 13.º e 59.° da CRP, por 
tratar de forma diferente funcionários que se encontravam precisamente 
na mesma situação na ocasião em a entrou em vigor o novo sistema 
retributivo relativamente aos funcionários da DGCI.

Com efeito, o novo sistema retributivo, embora com efeitos, relativa-
mente ao montante das remunerações, reportados a 1 -10 -89 não entrou 
em vigor nesse data, mas só quando foram publicados, para cada regime 
de carreiras os diplomas de desenvolvimento, como expressamente se 
referiu no art. 43º, n.° 1, do Decreto -Lei n.° 184/89 (em que se esta-
belece que «o presente diploma de princípios gerais será objecto de 
desenvolvimento e regulamentação e entra em vigor conjuntamente com 
os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria salarial.»).

É este mesmo regime de entrada em vigor faseada que se reafirma 
no expressamente no art. 45.º, n.°3, do Decreto -Lei n.° 353 -A/89, ao 
referir -se que «o Decreto -Lei n.° 184/89, de 2 de Junho, entra em vigor, 
no que respeita à matéria salarial, à medida que forem publicados os 
respectivos diplomas de desenvolvimento, sem prejuízo de a produção 
de efeitos se reportar à data prevista no número anterior».

Isto é, o novo sistema retributivo apenas entrou em vigor para os 
funcionários da DGCI com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.° 187/90 
ou com o referido Despacho de 19 -4 -91, conforme não se trate ou se 
trate de carreiras do regime geral, embora fosse reconhecido direito a 
remunerações à face das novas regras a partir de 1 -10 -89.

O que se pretende dizer com esta entrada em vigor posterior a 1 -10 -89 
e a produção de efeitos em matéria remuneratória a partir dessa data é 
precisamente que a situação de facto atender para efeitos de transição 
é a que existir no momento dessa entrada em vigor e não a vigente em 
1 -10 -89, sendo, portanto, necessário atender à realidade criada com a 
remuneração efectivamente entre essa data e aquela em que se efectiva 
a transição. Aliás, a razoabilidade e sensatez de tal opção legislativa é 
clara para quem pressentir que a escassez da remuneração média dos 
assalariados das carreiras do regime geral leva maior parte deles, nas 
suas actividades financeiras pessoais, a fazer uma navegação à vista da 
respectiva conta bancária, assumindo ou não compromissos em função 
da disponibilidade que ela permite ou não. E, neste contexto, como é 
óbvio, será sensato não provocar surpresas de diminuição acentuada 
da remuneração. Assim, esta solução de atender ao momento em que 
efectivamente se verifica a transição (isto é, aquele em que o fundamento 
deixa de receber pelo regime anterior e passa a receber pelo novo) é, 
decerto, a «solução mais acertada» que o art. 9º, nº 3, do Código Civil 
manda presumir ter sido consagrada na lei.

Assim, o momento relevante para concretizar a regra do art. 45º, 
n.° 3, do Decreto -Lei n.° 353 -A/89 de não podia resultar da introdução 
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do novo sistema retributivo a redução das remunerações efectivamente 
auferidas é este da entrada em vigor do sistema «sem prejuízo de a 
produção de efeitos se reportar à data prevista no número anterior», 
como nele se refere.

Sendo assim, as normas referidas, na interpretação feita no presente 
acórdão, serão materialmente inconstitucionais, por violação dos arts 13.° 
e 59.° da CRP, pois, na leitura adoptada pela tese que fez vencimento, 
conduzirão em que transitem para o novo sistema retributivo com regi-
mes remuneratórios diferentes funcionários que, antes da sua entrada 
em vigor, se encontravam em situações perfeitamente idênticas a nível 
remuneratório e de integração nos quadros.

Pelo exposto, entendo que deveria ser concedido provimento ao 
recurso jurisdicional e ao recurso contencioso e anulado o acto recor-
rido. — Jorge Manuel Lopes de Sousa.

(1) No n.º 1 do art. 43.º do Decreto -Lei n.º 184/89 estabelece -se que «o presente diploma 
de princípios gerais será objecto de desenvolvimento e regulamentação e entra em vigor 
conjuntamente com os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria salarial».

(2) Como se conclui do uso da expressão «em caso algum».

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Oposição de julgados. Novo sistema retributivo (NSR).

Sumário:

Verifica -se oposição de julgados, se apreciando idênticas 
situações de facto e no domínio do mesmo quadro norma-
tivo, o acórdão recorrido e o acórdão fundamento deram 
respostas contraditórias, quanto à questão de saber se na 
transição para o novo sistema retributivo (NSR) da função 
pública, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 353 -A/89, de 
16 de Outubro, devem ser consideradas as remunerações 
acessórias auferidas por um funcionário requisitado após 
1 de Outubro de 1989 para o exercício de funções na DGCI 
e que, posteriormente, veio a integrar no respectivo quadro 
de pessoal.

Processo n.º 941/06 -20.
Recorrente: Francisco Orvalho Valverde.
Recorrido: Ministro das Finanças.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Xavier.

Acordam em conferência, os juízes do Pleno da Secção de Conten-
cioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:

I - RELATÓRIO
FRANCISCO CARVALHO VALVERDE, com os sinais dos autos, 

interpõe recurso por oposição de julgados, do acórdão da Secção pro-

ferido em 06 de Dezembro de 2006, que negou provimento ao recurso 
interposto do acórdão do Tribunal Central Administrativo, que, por sua 
vez, havia negado provimento ao recurso contencioso que interpôs do 
indeferimento tácito imputável ao Senhor Ministro das Finanças, na 
sequência do recurso hierárquico que lhe dirigiu em 13.07.2001, pelo 
qual foi indeferido o seu pedido de revisão da transição para o Novo 
Sistema Retributivo (NSR).

Invoca, como acórdão -fundamento, o acórdão também deste STA, 
proferido em 29.05.2002, no rec. 48.243.

Na sua alegação, tendente a demonstrar a existência de oposição de 
julgados, o recorrente refere que essa oposição resulta do divergente 
entendimento sobre a mesma questão fundamental de direito, que é a de 
saber se aos funcionários das carreiras do regime geral da DGCI, que 
iniciaram funções nessa Direcção Geral, na situação de requisitados, em 
data posterior a 01.10.89, mas que beneficiaram do regime emolumentar 
vigente, até à aplicação do DL 187/90, de 07.06, podem ou não benefi-
ciar, na transição para o NSR, dessas remunerações acessórias.

Não houve contra -alegação.
O Digno Magistrado do MP emitiu douto parecer no sentido de que 

se verifica a alegada oposição de julgados, porque, em síntese, perante 
situações factuais idênticas e no quadro da mesma disciplina jurídica, 
cada um dos acórdãos em confronto aplicou, de forma divergente, as 
mesmas normas jurídicas.

Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A única questão a decidir, neste momento, é a de saber se ocorre a 

alegada oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão 
fundamento.

Como tem decidido este Pleno e decorre dos artº24º, b) e b’ do 
ETAF/84 e do artº763º, nº1 do CPC, aqui ainda aplicáveis, para que 
ocorra oposição de julgados, é necessário que ambos os acórdãos se 
tenham pronunciado sobre a mesma questão fundamental de direito (i), 
versando sobre situações de facto substancialmente coincidentes(ii), na 
ausência de alteração substancial da regulamentação jurídica(iii) (1).

Ora, ambos os acórdãos versam, sobre a mesma questão fundamental 
de direito que é a já atrás identificada, ou seja, a de saber se na tran-
sição para o novo sistema retributivo da função pública, estabelecido 
pelo DL 353 -A/89, de 16.10, devem ser consideradas as remunerações 
acessórias auferidas até à aplicação do DL 187/90 de 07.06, por fun-
cionários requisitados após 01 de Outubro de 1989 para o exercício de 
funções na DGCI, mas que, posteriormente, vieram a ser integrados no 
respectivo quadro de pessoal.

O acórdão recorrido respondeu negativamente a essa questão, por-
que, em síntese, «… …a integração no NSR, quer por aplicação do 
DL 353 -A/89, de 16.10, quer por aplicação do DL 187/90, de 07.06, tem 
os seus efeitos reportados a 1.10.89, daí que, tendo a Recorrente entrado 
para a DGCI em data já posterior à entrada em vigor do DL 187/90 e 
pertencendo até 30.07.93 ao quadro de origem, a sua transição para 
o NSR não pudesse ser feita nos termos do regime decorrente desse 
mesmo diploma, uma vez que este se aplica ao pessoal do quadro da 
DGCI, o que implica a insubsistência da arguida violação do artº3º, 
nº4 do DL 187/90.

E também não se mostram violados os artº30º e 32º do DL 353 -A/89, 
dado que as remunerações acessórias recebidas pelos funcionários no 
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âmbito da DGCI não eram auferidas pela Recorrente em 30.09.89 (data 
imediatamente anterior aquela a que se reporta o início da produção 
dos efeitos do NSR -1.10.89).

Com efeito, nessa altura, anterior à requisição…, a Recorrente exercia 
funções no serviço de origem, onde não auferia remunerações acessórias.»

Este acórdão rejeita ainda o entendimento segundo o qual as re-
munerações acessórias auferidas pelo recorrente ao serviço da DGCI 
deveriam ser atendidas na transição para o NSR em conformidade 
com o despacho do Ministro das Finanças previsto no artº3º, nº4 do 
DL 187/90, de 07.06.

Contrariamente, o acórdão fundamento respondeu afirmativamente à 
referida questão, fundamentando -se, no essencial, em que «o DL 187/90 
limitou -se a, no desenvolvimento do DL 353 -A/89, estabelecer o estatuto 
remuneratório do pessoal da administração tributária. E no que con-
cerne à transição, regulou apenas a do pessoal integrado nas carreiras. 
No entanto, para efeitos remuneratórios, a situação dos funcionários que 
não estavam integrados, mas que já exerciam funções para a DGCI…, 
teria de ser resolvida através da conjugação das referidas normas dos 
dois aludidos diplomas e ainda do despacho do SEO, por forma que 
do NSR, lhes não resultasse qualquer diferenciação de vencimentos 
em relação aos funcionários já integrados anteriormente na mesma 
categoria… Por tais razões, e como resulta da conjugação das aludidas 
normas do DL 353 -A/89 (e 187/90), em cujo âmbito se acolhe a situação 
em apreço, a ora recorrida deveria ter sido integrada na categoria e no 
escalão correspondente à aplicação das aludidas regras….

Em face do exposto, torna -se claro que a pretensão do recorrente 
deveria ter sido atendida, sob pena de violação do preceituado nos 
artº30º e 32º do DL 353 -A/89, de 16.10, artº3º, nº4 do DL 187/90 e bem 
assim do despacho ministerial de 19.04.91.».

As situações de facto subjacentes a estas pronúncias são, no essen-
cial, idênticas, já que ambos os recorrentes contenciosos, funcionários 
públicos, foram requisitados aos seus quadros de origem, para exercer 
funções na DGCI após 01.10.89, tendo aí auferido remunerações aces-
sórias até à transição do pessoal da DGCI, operada pelo DL 187/90, de 
07.06, mas só, posteriormente vieram a ser integrados no quadro de 
pessoal da DGCI.

Os factos ocorreram sob o domínio da mesma legislação, no entanto 
os acórdãos em confronto produziram decisões opostas quanto à já 
referida questão fundamental de direito.

Assim e face ao exposto, ocorre oposição de julgados.
III - DECISÃO
Termos em que acordam os juízes deste Tribunal em:
a) Julgar verificada a oposição de julgados;
b) Ordenar a notificação para alegações sobre o objecto do recurso 

(artº767º, nº2 do CPC, na redacção anterior à dada pelo DL 329 -A/95, 
de 12.12, aqui aplicável).

Sem custas.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Fernanda Martins Xavier e Nunes 

(relatora) — Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da 
Silva Santos Botelho — Maria Angelina Domingues.

(1) Cf. por todos, o Ac. do Pleno da 1.ª Secção de 10.03.2005, rec.1164/04 e a jurispru-
dência nele citada.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso 
jurisdicional. Acção de indemnização.

Sumário:

Compete ao Supremo Tribunal Administrativo (1.ª Secção), e 
não ao Tribunal Central Administrativo, apreciar recurso 
interposto de decisão do tribunal administrativo de círculo 
em acção de responsabilidade por acto de gestão pública 
com vista a obter indemnização pela verificação de danos 
morais e patrimoniais decorrentes da precoce interrupção 
da carreira de funcionário público imputada a agentes da 
Administração e considerada ilegal.

Processo n.º 995/06 -20.
Recorrente: Ministério Público no conflito negativo de competência 

entre o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul.

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. João Belchior.

Acordam no Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo (STA):

I.RELATÓRIO
A Excelentíssima Magistrada do Ministério Público vem requerer 

a resolução de um conflito de competência gerado entre a Secção do 
Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo e a 
Secção do Contencioso Administrativo do Tribunal Administrativo de 
Círculo Sul (TCA -Sul), para o conhecimento de um recurso jurisdicional.

Tal conflito gerou -se numa acção ordinária para efectivação de res-
ponsabilidade civil extracontratual instaurada no Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa.

Em recurso da sentença proferida nessa acção, interposto para a 
1ª Secção do STA, foi suscitada a incompetência e por acórdão de 8 de 
Julho de 2004 foi considerado que a mesma cabia ao Tribunal Central 
Administrativo.

Por seu lado, no TCA, por acórdão de 1 de Junho de 2006, foi enten-
dido que tal competência cabia ao STA.

Por acórdão proferido na 2ª Subsecção do STA (cf. fls. 23 -25) foi 
entendido, e decidido em conformidade, que deveria ser este Pleno da 
Secção do Contencioso Administrativo, nos termos do art. 24.º, alínea d), 
do ETAF de 1984, a formação competente para apreciação e resolução 
do presente conflito.

Colhidos os vistos legais, vêm os autos a conferência para apreciar 
e resolver.

II.FUNDAMENTAÇÃO
Como resulta do exposto, a questão que importa decidir é a de saber a 

quem compete  - se ao Tribunal Central Administrativo, se a este Supremo 
Tribunal Administrativo  - apreciar o recurso jurisdicional interposto 
da sentença do TAC de Lisboa que julgou acção ali instaurada contra 
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o Estado Português com vista a obter a indemnização pela verificação 
de danos morais e patrimoniais decorrentes da precoce interrupção da 
carreira de funcionário público imputada a agentes da Administração 
e considerada ilegal.

O aludido acórdão do STA de 8 de Julho de 2004 fundou a sua decisão 
de incompetência em argumentação que se transcreve:

“Se bem se reparar, os autores da acção tinham em mente a efectiva-
ção de responsabilidade civil extracontratual do Estado pelo facto de 
este, através dos respectivos titulares identificados na petição inicial, 
haver promovido uma actuação persecutória, ilegal e ilícita contra si, 
em razão do seu desempenho funcional enquanto tesoureiro da Fazenda 
Pública, traduzida, essencialmente, nos seguintes comportamentos: 
transferência forçada da 1ª para a 2ª Tesouraria de Cascais; instauração 
de procedimento disciplinar; apresentação de um questionário escrito a 
que devia responder; ordem de cumprimento de determinadas tarefas; 
inferior classificação do seu serviço; colocação na Tesouraria da Fazenda 
Pública de Valença; suspensão do pagamento dos seus vencimentos; 
injustificação de faltas dadas por motivo de doença; injustificação de 
faltas dadas por motivo de casamento.

Perseguição que, alegadamente, visava a sua expulsão da Função 
Pública, o que teria sido conseguido mediante a aposentação por inca-
pacidade para que se viu atirado, em virtude de um estado de doença 
psíquica adquirida por causa dessa actuação ilícita.

O Estado defendeu -se, dizendo que de perseguição não se tratou, mas 
sim de contingências e contrariedades próprias e inerentes à carreira de 
qualquer funcionário do Estado.

Como se vê, os danos que o A. marido e esposa dizem ter sofrido, 
advêm de uma actuação pretensamente ilícita do demandado. Não uma 
actuação qualquer, caracterizada simplesmente por uma mera gestão 
pública do Estado, mas sim derivada do exercício de funções públicas 
do A. e por causa delas.

A este respeito, e face à publicação do DL nº 229/96, de 29/11, embora 
o STA tivesse começado por atribuir a este Tribunal a competência para 
«as acções da jurisdição administrativa», por serem consideradas «qua-
litativamente mais importantes» (Ac. do Pleno, de 29/06/2000, Proc. 
Nº 45921), a verdade é que, posteriormente, veio precisar a afirmação, 
tornando claro que a competência do STA se confina aos casos em que 
a gestão pública ilícita de que o A. faça emergir o seu direito de acção 
não seja referente ao funcionalismo público, porque sendo -o, ela já teria 
assento nos arts. 40º, nº1, al.a) e 104º da LPTA.

A propósito, escreveu -se no Ac. do STA/Pleno, de 4/06/2003, Proc. 
Nº 0158/03:

«A intenção do legislador, manifestada na al. a) do art. 40º do ETAF, 
foi, claramente, a de confiar ao TCA o conhecimento dos recursos das 
decisões dos TACs – todas elas – versando sobre matéria de funciona-
lismo público. É em vão que se procurará, nesta como noutra das dis-
posições legais acima citadas, a adesão a um critério diferenciador que 
não seja o das matérias que integram a pretensão do interessado» (No 
mesmo sentido, Ac. do STA/Pleno, de 19/02/2004, Proc. Nº 0706/03).

Na mesma linha, também este Tribunal produziu a seguinte afirmação, 
a respeito de caso idêntico:

«Estamos, por isso, perante um litígio relativo a direitos emergen-
tes de uma relação jurídica de emprego público, pelo que se trata de 

matéria relativa ao funcionalismo público, nos termos do artigo 104º 
do ETAF.

Ora, por força da alínea a), do artigo 40º do ETAF compete à Sec-
ção de Contencioso Administrativo do TCA conhecer dos recursos de 
decisões dos TAC’s que versem sobre matéria relativa ao funcionalismo 
público.

A tal não obsta a circunstância de se tratar ou não de um meio 
processual inserido no assim denominado contencioso de plena de 
jurisdição.

De facto, as regras fixadas no ETAF ao nível da distribuição das 
competências entre o STA e o TCA, em sede dos recursos jurisdicionais 
de decisões dos TAC’s, não radicam no concreto meio processual de que 
se tenha socorrido a parte que acorre à via judiciária, não colhendo 
qualquer apoio no texto legal uma interpretação, (…), que pretenda 
reservar a competência do TCA apenas para o contencioso dos recursos 
e já não para o das acções.

Vidé, neste sentido, entre outros, os Acs. deste STA, de 20 -1 -99 
– Rec. 44254, de 4 -3 -99 – Rec. 44476, de 17 -6 -99 – Rec. 44213, de 
23 -3 -00 – Rec. 45507, de 6 -7 -00 – Rec. 46067, de 4 -10 -00 – Rec. 45464, 
de 15 -11 -00 – Rec. 46226, de 16 -5 -01 – Rec. 47053, de 29 -11 -01 – 
Rec. 48074 e de 17 -5 -01 (Pleno) – Rec. 44213 -A.

Não compete, assim, à 1ª Secção deste STA conhecer do aludido 
recurso jurisdicional (cfr. a alínea b), do nº 1, do artigo 26º do ETAF).

O mencionado recurso é, isso sim, de competência da Secção de 
Contencioso Administrativo do TCA, ex vi da alínea a), do artigo 40º 
do ETAF» (Ac. do STA de 11/12/02, Proc. Nº 1260/02).

Posto isto, e porque nos revemos nesta linha jurisprudencial, entende-
mos que a competência para o conhecimento do recurso cabe ao TCA (a 
circunstância de a acção ter ido intentada antes da alteração introduzida 
pelo DL nº 229/96, em nada modifica esta posição, face ao disposto no 
art. 8º, nº2, do ETAF)”.

O acórdão do TCA -Sul, de Junho de 2006 em conflito, por seu lado, 
baseou o seu entendimento de que a competência cabia ao STA, em 
doutrina aqui afirmada, mesmo em Pleno, no sentido de que, o legis-
lador ao criar o Tribunal Central Administrativo, teve em vista retirar 
da competência do Supremo Tribunal Administrativo as matérias res-
peitantes ao contencioso de anulação elencadas no artigo 40º do ETAF 
mantendo -o para apreciar em via de recurso, quanto às acções da 
jurisdição administrativa.

Uma tal doutrina pode ver -se afirmada, pelo menos, nos acórdãos de 
29.06.2000 (Rec. nº 45921) e de 06.10.2005 (Rec. 580/05)

Trata -se portanto de questão que já não é nova.
Neste Tribunal Pleno, no seu acórdão de 04 -06 -2003 (Rec. 0420/02), 

no seguimento de outra jurisprudência (citando -se os acs. de 29/6/2000, 
proc. nº. 45 921, e de 17/5/2001, proc. 44 213, publicados respecti-
vamente no “Apêndice ao DR”, de 16/10/2002, pp. 840 e segts., e de 
17/2/2003. pp. 631 e segts.), afirma -se “que as acções de responsabili-
dade civil por actos de gestão pública que tenham por pano de fundo uma 
relação jurídica de emprego público, não dizem directamente respeito 
a tal relação – não a pretendendo definir – visando antes conhecer 
daquela responsabilidade, e daí que as decisões judiciais proferidas no 
âmbito da mesma acção não possam ser consideradas como tomadas em 
matéria relativa à “função pública”, tudo para efeito da repartição de 
competências entre o TCA (1ª. Secção) e o STA (1ª. Secção) estabelecida 
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pelos artºs. 26º., nº. 1, al. b), 40º., al. a), e 104º. do ETAF (redacção do 
DL nº. 229/96, de 29/11)”.

Uma tal doutrina pode ver -se reafirmada em acórdão mais recente 
deste Pleno (de 6 de Outubro de 2005, proferido no Rec. 580/05).

Quid juris?
O punctum saliens da questão que importa decidir traduz -se na in-

terpretação do conceito vertido na asserção legal, matéria relativa ao 
funcionalismo público, que se mostra plasmada na al. a), do artº 40º do 
ETAF (redacção do DL nº. 229/96, de 29/11), e que o artº 104º do mesmo 
ETAF define afirmando que se consideram “actos e matéria relativos ao 
funcionalismo público os que tenham por objecto a definição de uma 
situação decorrente de uma relação jurídica de emprego público”.

Impõe -se indagar, pois, se no âmbito da previsão de tais normas se 
contêm a situação em apreço.

Indiscutivelmente que a resolução de questões atinentes ao estatuto funcio-
nal de agentes da Administração (sendo as mais comuns as que se prendem 
com questões salariais ou de inserção em carreira, bem como as que respeitam 
a matéria disciplinar), quer sejam suscitadas em recursos ou em acções, 
não são de molde a suscitar dúvida séria no sentido de que aí se define uma 
situação decorrente de uma relação jurídica de emprego público.

Porém, através de uma acção para efectivação de responsabilidade 
civil extracontratual por actos imputados a agentes da Administração 
não se intenta solucionar ou definir qualquer situação decorrente de 
uma relação jurídica de emprego (público), antes sim se indaga sobre a 
verificação dos pressupostos daquela responsabilidade

É certo que em tal pesquisa pode mostrar -se necessária alguma in-
cursão por matéria atinente ao estatuto funcional de agente da Admi-
nistração. No entanto, uma tal actividade, para além de ser meramente 
instrumental, não se diferencia de qualquer outra que, visando em pri-
meira linha a detecção dos pressupostos daquela responsabilidade, para 
concluir pela sua concreta verificação (v.g., sobre o elemento ilicitude) 
tem que recorrer a operações lógico -subsuntivas dos factos a conceitos 
especializados de ordem vária, mas em que se não intenta definir o que 
quer que seja sobre a matéria das áreas respectivas, a não ser no estrito 
âmbito da verificação do pressuposto em causa.

Crê -se, assim, que à teleologia das normas contidas nos artºs 40º e 104º 
do ETAF repugna a ideia de que as acções de responsabilidade civil por 
actos de gestão pública que tenham por pano de fundo uma relação jurídica 
de emprego público, mas que não visam senão conhecer daquela responsa-
bilidade, possam dizer directamente respeito à definição de uma tal relação.

Aplicando este entendimento no caso sub judice, haverá que concluir 
que a competência para apreciar o recurso jurisdicional em causa per-
tence a este Supremo Tribunal, através da sua 1.ª Secção.

III.DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam em resolver o 

presente conflito no sentido de atribuir a competência para apreciar o 
aludido recurso jurisdicional à 1.ª Secção deste Supremo Tribunal.

Sem custas.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — João Manuel Belchior (relator) — Jorge 

Manuel Lopes de Sousa — Alberto Acácio de Sá Costa Reis — Adé-
rito da Conceição Salvador dos Santos — Fernando Manuel Azevedo 
Moreira — José Manuel da Silva Santos Botelho — Rosendo Dias 
José — Maria Angelina Domingues — Luís Pais Borges.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Pensão de aposentação. Actualização. Actualização extra-
ordinária.

Sumário:

 I — As disposições do artigo 7.º da Lei n.º 30 -C/2000, de 
29 de Dezembro, têm como escopo efectuar uma actu-
alização extraordinária das pensões de aposentação de 
modo a conseguir o objectivo de equiparar os montantes 
das pensões aos vencimentos do pessoal no activo, num 
plano idêntico àquele em que tal equiparação se veri-
ficava no momento antecedente à entrada em vigor do 
NSR, isto é, a 30 de Setembro de 1989.

 II — No recalculo das pensões a efectuar nos termos das 
alíneas do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 30 -C/2000, à 
actualização de 12 % determinada pelo artigo 30.º do 
Decreto-Lei n.º 353 -A/89, não se adiciona a actualiza-
ção de 12 % determinada pelo artigo 8.º da Portaria 
n.º 904 -B/89, porque a lei não pretende a duplicação 
destes aumentos e no recálculo já é incluída para 
os pensionistas a melhoria de 12 % do Decreto-Lei 
n.º 353 -A/89.

Processo n.º 1035/06 -20.
Recorrente: Direcção da Caixa Geral de Aposentações.
Recorridos: Clarinda Jacinta Júlia Barbosa Vasconcelos Jordão e 

outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Rosendo José.

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso Ad-
ministrativo do STA:

I  - Relatório.
– Das partes:
JOAQUIM PEDRO MONTEIRO VASCONCELOS JORDÃO
Recorreu para o TAC de Lisboa do despacho do DIRECTOR DE 

SERVIÇOS DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES que no uso de 
delegação de competência aplicou à sua situação o disposto no artº 7º 
da Lei 30 -C/2000.

Obteve vencimento no TAC e no recurso interposto pela Caixa para 
o TCA.

Inconformado o órgão da Caixa Geral de Aposentações interpôs o 
presente recurso por oposição de Acórdãos.

Entretanto, falecido o recorrente, foram habilitados para prosseguir 
na lide os seus herdeiros.

– Do Objecto do Recurso:
A entidade ora recorrente apresenta assim o litígio nas conclusões 

da alegação:
1ª O artigo 7º da Lei n.° 30 -C/2000, de 29 de Dezembro, visou actu-

alizar extraordinariamente as pensões fixadas antes de 1 de Outubro de 
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1989 através de um mecanismo de “ficção”, que consistiu em recalculá-
-las com base nas remunerações do activo que passaram a vigorar a partir 
dessa data (data da produção de efeitos do Decreto -Lei n.° 353 -A/89, 
de 16 de Outubro).

2ª Tudo se passa como se os pensionistas, abrangidos pelo disposto no 
artigo 7º da Lei n.° 30 -C/2000, de 29 de Dezembro, estivessem no activo 
em 1 de Outubro de 1989 e auferissem a remuneração correspondente ao 
respectivo índice e escalão nos termos do Decreto -Lei n.° 353 -A/89, de 
16 de Outubro, beneficiando, de acordo com o artigo 30.°, n.° 2, deste 
diploma, como todos os funcionários no activo que transitaram para o 
Novo Sistema Retributivo, de uma valorização de 12 % na remuneração 
que, por sua vez, serviu, de base ao recálculo da pensão.

3ª O artigo 8.°, alínea a), da Portaria n° 904 -B/89, de 16 de Outubro, 
estabeleceu um aumento de 12 % das pensões a partir de 1 de Janeiro de 
1990, com efeitos antecipados a partir de 1 de Outubro de 1989, tendo 
por único objectivo fazer beneficiar as pensões dos funcionários que 
se aposentaram antes dessa mesma data de uma valorização idêntica à 
das remunerações dos funcionários no activo.

4ª Tal norma não abrangeu, como é óbvio, os funcionários que, na-
quela data, se encontravam no activo e transitaram para o Novo Sistema 
Retributivo, em relação aos quais os pensionistas abrangidos pela actu-
alização extraordinária prevista no artigo 7º da Lei n.° 30 -C/2000, de 29 
de Dezembro, foram, como se demonstrou, equiparados, para efeitos de 
reposicionamento remuneratório e recálculo das respectivas pensões.

5ª Sendo assim, quando, para efeitos da actualização extraordinária 
prevista no artigo 7º, n° 1, alínea b), da Lei n.° 30 -C/2000, de 29 de De-
zembro, as pensões são recalculadas com base nas remunerações do Novo 
Sistema Retributivo [artigo 7º, n° 1, alínea a), da Lei n.° 30 -C/2000], 
não lhes pode ser aplicado o aumento de 12 %, previsto no artigo 8º 
da Portaria n° 904 -B/89, de 16 de Outubro, sob pena de duplicação de 
aumentos, sem qualquer tipo de fundamento racional.

6ª Assim, com o devido respeito, deverá ser fixada jurisprudência 
no sentido de determinar que as pensões de aposentação actualizadas 
nos termos do artigo 7º, n.° 1, alínea b), da Lei n° 30 -C/2000, de 29 de 
Dezembro, por já terem beneficiado no respectivo recálculo da valori-
zação resultante da transição para a Nova Estrutura Salarial prevista no 
artigo 30º, n° 2, do Decreto -Lei n.° 353 -A/89, de 16 de Outubro, não 
devem incluir também o aumento previsto no artigo 8°, alínea a), da 
Portaria n° 904 -B/89, de 16 de Outubro, revogando -se, consequente-
mente, o Acórdão recorrido.

Contra alegou o recorrido, sustentando o decidido.
O EMMP emitiu douto parecer em que considera de manter o Acór-

dão recorrido.
Como resulta do antecedentemente exposto, com a interposição do 

presente recurso a Recorrente pretende ver revogado o Acórdão do 
Tribunal Central Administrativo Sul, invocando em defesa da sua tese, 
a oposição com o Acórdão 1010/05, também do mesmo Tribunal, con-
cluindo pela oposição entre ambos e pedindo a fixação de jurisprudência 
no sentido deste último, o Acórdão fundamento.

A questão controvertida consiste em determinar se o aumento pre-
visto no artº 8º da Portaria 904 -B/89 de 16 de Outubro é aplicável 
ao Recorrido, na actualização da sua pensão efectuada ao abrigo do 
Lei 30 -C/2000, de 29 de Dezembro, designadamente acumulando -se 
com o aumento do respectivo artº 7º, isto é, como se efectua o recálculo 

da pensão que é determinado por esta norma e se a mesma foi violada 
no acto de aplicação ao recorrente contencioso, ou se, pelo contrário, é 
de acolher a posição do órgão da Administração.

III – Da Matéria de Facto:
Relevante para a decisão da causa e dada como provada, foi a matéria 

de facto assente no Acórdão recorrido 739/05, a fls. 3 e 4, e que aqui 
em seguida se reproduz:

1 – Em 30.10.1989 o recorrente já era pensionista da Caixa Geral de 
Aposentações com o nº 2407367 -00;

2 – À data da respectiva aposentação, o recorrente já se encontrava 
abrangido pelo regime da função pública;

3 – Em 14.12.2001, foi emitido pela Caixa Geral de Aposentações o 
aviso de pagamento de pensão que consubstancia o acto ora em crise 
(cfr. Doc. fls. 6 dos autos);

4 – Este acto é da autoria da Direcção de serviços da Caixa Geral de 
Aposentações (cfr. Doc. fls. 59 do processo instrutor;

5 – Em 19.12.2001 o recorrente teve conhecimento que a sua pen-
são foi objecto de uma actualização extraordinária (cfr, doc. fls. 6 dos 
autos).

IV – Da Oposição de Acórdãos:
O Acórdão recorrido decidiu manter a decisão do Tribunal de 1ª ins-

tância que concedeu provimento à pretensão apresentada pelos ora 
recorridos. Entendeu que: “o aumento decorrente do artº 8º da Porta-
ria 904 -B/89 deveria ter incidido sobre a pensão do recorrente dado 
tratar -se de um aumento normal e não de uma majoração. Ao mesmo 
tempo o recorrente também não pode ser discriminado à data da con-
tagem. Se o legislador não exclui também a autoridade recorrida não 
pode excluir.” Considerou, portanto, que a não aplicação do artº 8º da 
citada Portaria, aquando do recalculo da pensão determinado pela Lei 
nº 30 -C/2002, em cumulação com o acréscimo previsto no seu artº 7º, 
resultaria em vício de violação de lei, por efectuar uma distinção não 
permitida por esta.

Já o Acórdão que a Caixa Geral de Aposentações apresenta como 
fundamento  - o Ac. de 9/2/2006, P. 1010/05, também do Tribunal Ad-
ministrativo Sul  - decidiu de modo diverso e designadamente:

“Efectivamente, tendo em atenção o enquadramento sistemático, 
histórico e lógico deste preceito, não poderia deixar de se considerar a 
situação do recorrente como ficticiamente posicionada em 01.10.1989, 
tudo decorrendo como se ele se achasse no activo e auferisse a remu-
neração atinente ao respectivo índice, de acordo com o disposto no DL 
nº 353 -A/89 de 16/10.

Como se diz na sentença recorrida: «No caso do recorrente ficcionou-
-se a situação de um funcionário integrado na carreira técnico superior, 
integrado no índice 700 do NSR estabelecido pelo Dec -Lei nº 353 -A/89, 
de 16.10 com 30 anos de serviço.» (aspas horizontais nossas).

No processamento da actualização da pensão do recorrente, de acordo 
com o disposto na al. A) do mesmo artº 7º, foi assim incluída a valori-
zação de 12 % resultante do artº 30º do mencionado DL nº 353 -A/89.

Assim sendo a CGA ao fazer incidir, na pensão recalculada do recor-
rente, os aumentos referidos no artº 7º nº1, alínea b) da Lei nº 30 -C/2000, 
não poderia incluir o previsto no nº 8 da Portaria nº 904 -B/89, visto que, 
para além do recorrente não se encontrar equiparado aos pensionistas aí 
indicados, tal concessão representaria um duplo e inexplicável benefício, 
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já que o recálculo da pensão teve por base as remunerações fixadas a 
partir de 1 de Outubro de 1989, já valorizadas em 12 %”

Conclui -se do acima transcrito, existir oposição de Acórdãos sobre a 
questão de Direito, da interpretação conjugada do artº 7º da L 30 -C/2000 
e o artº 8º da Portaria 904 -B/89, de 16 de Outubro quanto à actualiza-
ção das pensões de aposentação, tal como se decidiu no despacho que 
assegurou o prosseguimento do recurso para esta fase.

V – O mérito na questão em divergência:
Conforme se disse, a questão que cumpre decidir é saber se, no caso 

apresentado pelo Recorrido, e que obteve ganho de causa nas instân-
cias que o apreciaram, deve ou não aplicar -se o aumento resultante 
do artº 8º da Portaria nº 904 -B/89 de 16 de Outubro em cumulação 
com o aumento do artº 7º da Lei 30 -C/2000 no cálculo da pensão de 
aposentação em causa.

De acordo com o disposto no artº 43º nº 1 do Estatuto da Aposentação, 
o regime aplicável à aposentação fixa -se com base na lei em vigor e na 
situação existente à data da ocorrência dos diversos factos previstos no 
respectivo normativo.

Sobre este aspecto entendeu a Procuradoria Geral da República, em 
parecer de 27/01/94, in DR de 19/05/94, pág. 4945: “1 – O regime de 
aposentação fixa -se com base na lei em vigor e na situação existente 
à data em que se verifique o facto que lhe deu causa (artigo 43º do 
Estatuto da Aposentação); 2 – É irrelevante qualquer alteração de 
remunerações ocorrida posteriormente à data a que se refere o nº 2 do 
artigo 33º (artigo 43º nº3 do mesmo Estatuto); 3 – Face às conclusões 
anteriores, a remuneração mensal a considerar para o cálculo da pensão 
é a que corresponder à categoria ou cargo do subscritor à data do acto 
determinante da aposentação, sendo irrelevante que entre esta data e a 
desligação do serviço se tenha verificado um aumento de remuneração 
por promoção do subscritor”, in Estatuto da Aposentação, Anotado e 
Comentado, JOSÉ CÂNDIDO DE PINHO, Almedina 2003.

No que se refere às actualizações das pensões de aposentação, dispõe 
o artº 59º do estatuto que:

“A actualização das pensões será efectuada, em consequência da 
elevação geral dos vencimentos do funcionalismo ou da criação de 
suplemento ou subsídio geral sobre os mesmos, mediante diploma de 
Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro das Finanças e do 
membro do Governo que tiver a seu cargo a função pública”.

Foi em obediência a este princípio que foram emitidos quer o artº 8º 
da Portaria 904 -B/89, quer o artº 7º da Lei 30 -C/2000, de 29 de Dez.

Salvo actualizações extraordinárias, o legislador estabelece no preceito 
transcrito uma regra de acompanhamento a observar na actualização das 
pensões relativamente aos vencimentos dos funcionários do activo, com 
vista à manutenção de um equilíbrio relacional entre ambos dentro das 
possibilidades orçamentais.

Assim, temos de orientar a interpretação dos textos sobre actualização 
de pensões de aposentação tendo em atenção que nesta matéria se visa 
aquela equiparação, dentro do possível, entre aposentados e funcioná-
rios no activo e também que as pensões não podem ser, em princípio 
superiores ao rendimento do funcionário da correspondente categoria 
que se encontra no activo.

Neste contexto temos de observar que com a entrada em vigor da 
Lei nº 30 -C/2000 se procedeu a uma actualização extraordinária ou 

«excepcional» como refere o nº 1 do artº 7º, das pensões de aposentação, 
reforma e invalidez da CGA fixadas antes de 1 de Outubro de 1989.

Esta actualização extraordinária pretendeu introduzir nas aposentações 
a mesma revalorização que fora introduzida desde 1 de Outubro de 
1989 com a entrada em vigor do NSR para os funcionários no activo, 
significa, portanto, a articulação com o Novo Sistema Retributivo da 
função pública, implementado com o DL nº 353 -A/89 de 16 de Outubro.

É que, nesse momento os aposentados apenas em parte acompanharam 
a evolução dos funcionários no activo, visto que tiveram direito à actuali-
zação das pensões de 12 % determinada pelo artº 8º da Portaria 904 -B/89, 
mas não ao correspondente ao alinhamento com os vencimentos melho-
rados do NSR, pela integração nas novas carreiras e escalas.

Foi para restabelecer a equiparação perdida devido à integração do 
pessoal do activo nas novas carreiras e escalas de vencimentos que 
surgiu a Lei 30 -C/2000, já que a actualização de 12 % do pessoal do 
activo tivera eco na actualização de 12 % dos aposentados através do 
artº 8º da Portaria 904 -B/89.

No caso vertente, é assumido pelos recorridos que em 30 de Se-
tembro de 1989, já o falecido beneficiário da pensão se encontrava 
aposentado.

Havia pois, para recompor a relação entre activos e aposentados, que 
desfazer o cálculo das pensões que tinha sido seguido desde 1.10.1989 
e refazer o cálculo como se eles estivessem no activo e tivessem sido 
beneficiados pela integração no NSR e só depois aplicar a actualização 
de 12 % bem como as actualizações anuais posteriores, pois este era o 
único método susceptível de restabelecer o equilíbrio entre pensões e 
remunerações que estava em vigor em 1.10.1989 e que foi objectivo 
da L 30 -C/2000 repor.

Está assim explicada a necessidade de articular o disposto no nor-
mativo acima citado, com a actualização extraordinária que determinou 
o recálculo das pensões de aposentação dos funcionários da CGA e o 
uso da expressão “as pensões são recalculadas “que surge na al. a) do 
nº 1 do artº 7º da cit. Lei.

Ora, a Lei nº 30 -C/2000, ao introduzir o recálculo das pensões de 
aposentação fixadas antes de 1 de Outubro de 1989, teve como objectivo 
aproximar a situação dos aposentados que não tinham sido abrangidos 
pelas alterações remuneratórias introduzidas pelo Novo Sistema retri-
butivo já que se não lhes aplicava o DL 353 -A/89 que continha além da 
revalorização de 12 % um reescalonamento do pessoal que introduzia por 
si só outras melhorias nos vencimentos, mas àqueles apenas se aplicava 
a citada Portaria 904 -B/89. Deste modo, o artº 7º alínea a) estabeleceu 
que o recálculo das pensões se fará com base nas remunerações fixadas 
para vigorar em 1 de Outubro de 1989, devendo ainda, nos termos da 
alínea b) do mesmo preceito, adicionar àquele valor os correspondentes 
às actualizações normais das pensões estabelecidas desde 1 de Outubro 
de 1989 até 2000, excluindo -se as majorações atribuídas no mesmo 
período e tendo em vista a fixação do valor da pensão devida a 1 de 
Janeiro de 2001.

A questão de determinar a interpretação correcta do citado norma-
tivo, designadamente no que tange à sua articulação com o artº 30º do 
DL 353 -A/89 e Portaria 904 -B/89, ambos de 16 de Outubro está pois 
extremamente simplificada com o entendimento das diferenças existentes 
e a definição do escopo que se pretendia alcançar.
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Relativamente ao diploma que implementa o novo sistema retributivo 
da função pública, já atrás se viu que, por intermédio do artº 30º do 
citado DL 353 -A/89, se garantiu uma actualização das remunerações 
dos funcionários públicos em 12 %, além de se introduzirem melhorias 
derivadas da integração em categorias e escalas melhor remuneradas 
que a situação antecedente independentemente da actualização geral 
de 12 %.

Como refere o preambulo da Portaria 904 -B/89, conjuntamente com 
a entrada em vigor do citado novo sistema retributivo, “(…) o Governo 
procedeu à revisão anual das remunerações dos funcionários e agentes 
da administração central, regional e local, actualizando os respectivos 
montantes em 12 %”. Como havia pessoal não abrangido por aquela 
revisão de remunerações tornou -a extensiva a esse pessoal e aos pen-
sionistas, pelo que nesta Portaria o legislador embora tenha manifestado 
a preocupação de garantir a salvaguarda dos legítimos direitos e inte-
resses dos funcionários e agentes que não transitaram desde logo para 
o novo sistema retributivo e dos direitos dos pensionistas aposentados, 
não concedeu a estes uma imediata equiparação ao pessoal do activo, 
deixando para momento posterior esse esforço financeiro. Deste modo, 
com vista a acautelar (em parte, pode dizer -se) a respectiva situação, 
a Portaria garantiu aos funcionários e agentes ainda não abrangidos 
pelo DL 353 -A/89, a actualização salarial anual de 12 % a partir de 1 
de Janeiro de 1990, com efeitos antecipados a 1 de Outubro de 1989. 
Simultaneamente, a citada Portaria procede às actualizações das pensões. 
Assim, no tocante a estas últimas, dispôs o artº 8º alínea a) o aumento 
das mesmas em 12 %, a partir das datas acima referenciadas.

Só posteriormente a estes normativos – DL 353 -A/89 e Porta-
ria 904 -B/89, ambos de 16 de Outubro  -, é que surge a actualização 
extraordinária das pensões dos funcionários da CGA, a qual, nos termos 
do artº 7º da Lei 30 -C/2000 obriga a um recálculo das pensões fixadas 
antes de 1 de Outubro de 1989.

Significa isto, portanto, que a actualização extraordinária decorrente 
da Lei nº 30 -C/2000, visou equiparar os aposentados da CGA que tives-
sem a respectiva pensão calculada antes da entrada em vigor do novo 
sistema retributivo, encontrando -se por isso numa posição de desvanta-
gem face ao pessoal que se encontrava no activo na referida data.

Assim, porque o objectivo da Lei citada foi o de restabelecer a equipa-
ração dos pensionistas aos funcionários e agentes no activo, estes últimos 
beneficiados pelo aumento de 12 % introduzido nas suas remunerações 
em virtude do novo sistema retributivo, terá de se considerar que o 
recálculo das pensões a que alude o artº 7º da Lei 30 -C/2000, obriga ao 
reposicionamento fictício do beneficiário da pensão (fixada antes de 
1 de Outubro de 1989), na categoria que ocuparia caso se encontrasse 
no activo. Tal é, inequivocamente, o que resulta da alínea a) do citado 
artigo 7º da Lei 30 -C/2000.

Deste modo, os pensionistas serão ficticiamente colocados no patamar 
correspondente, «a idênticas categorias do activo» como diz a al. a) do 
artº 7º sendo então a respectiva pensão recalculada, a título excepcio-
nal, com base nas remunerações fixadas para vigorar em 1 de Outubro 
de 1989. Isto é, são equiparados à categoria e remuneração que lhes 
corresponderia se estivessem no activo com a melhoria de 12 % que 
foi estabelecida para o mesmo pessoal pelo DL 353 -A/89. Acrescem, 
para a actualização do valor das pensões assim obtido, as percentagens 
correspondentes às actualizações anuais e comuns das pensões tal como 

foram sucessivamente estabelecidas depois das majorações decorrentes 
da integração no NSR (real e fictícia).

Do antecedente resulta que, o beneficiário da pensão ao ser ficticia-
mente recolocado na categoria que lhe corresponderia caso estivesse no 
activo, nos termos e para os efeitos do recálculo da sua pensão, resultante 
do artº 7º da Lei 30 -C/2000, tal significa que:

a)Em 2000, o recálculo da pensão coloca o beneficiário a par das 
disposições do novo sistema retributivo, designadamente do artº 30º do 
DL 353 -A/1989, pelo que a pensão actual devida já resulta acrescida 
em 12 %  - vd. alíneas a) e c) do citado preceito;

b)Posteriormente a esta operação, nos termos da alínea b) da 
Lei 30 -C/2000, haverá apenas que acrescentar ao valor assim obtido, 
aqueles que correspondam às actualizações normais das pensões, esta-
belecidas depois de 1 de Outubro de 1989.

c)É certo que a Portaria 904 -B/89 se aplica, nos termos do seu artº 8º, 
a partir de 1 de Janeiro de 1990, não obstante ter efeitos antecipados, a 
partir de 1 de Outubro de 1989, às pensões de aposentação.

d)Contudo, a antecipação de efeitos mencionada na respectiva Porta-
ria, bem como os objectivos constantes do preâmbulo da mesma e ainda, 
a operação de actualização extraordinária introduzida pelo recálculo 
resultante do artº 7º da Lei 30 -C/2000, conduzem à inequívoca conclusão 
de que não é possível aplicar duplamente o aumento de 12 % previsto no 
artº 7º da citada portaria, desde logo porque o mesmo não se reconduz a 
uma actualização norma, mas já é integrado no recálculo que se efectua 
para fixação do valor da pensão a partir de 1.1.2001 - (al. b).

Tal como refere o Acórdão fundamento, parece claro que “O legis-
lador, ao proceder a uma actualização extraordinária das pensões 
fixadas antes da entrada em vigor do NSR (1.10.89) quis aproximar 
os valores das pensões calculadas com base nas remunerações ante-
riores ao NSR, ao valor das pensões de pessoal com igual categoria 
e antiguidade calculadas com base nas remunerações decorrentes da 
entrada em vigor do NSR.

A não se entender assim, obter -se -ia, em (…), um benefício (12 %) 
materialmente injustificado das pensões anteriores a 1.1.89 relativamente 
às fixadas após essa data.

Assim, quando o legislador refere na al. b) do nº 1 do artº 7º em apreço, 
que o valor de recálculo das pensões obtido, são adicionados os valores 
correspondente sãs actualizações normais das pensões estabelecidas desde 
1 de Outubro de 1989, pretendeu que fossem levados em linha de conta 
os aumentos de pensões posteriores e não simultâneos a 1.10.89”.

A posição do recorrente e do Acórdão recorrido redundaria numa 
violação do espírito da lei a interpretar, uma vez que, desse modo, os 
aposentados beneficiariam de uma dupla actualização, cada qual de 
12 %  - uma resultante do artº 30º do DL 353 -A/89, outra do artº 8º da 
Portaria 904 -B/89, ambos de 16 de Outubro  -, ficando assim numa posição 
muito mais favorável do que aquela em que se encontram os funcionários 
em actividade de funções, contrariando assim frontalmente a regra tida em 
vista pela Lei 30 -C/2000, segundo a qual as pensões seguiriam o regime 
de actualização das remunerações, não podendo ir para além delas.

Conclui -se, portanto, que a interpretação do artº 7º da Lei 30 -C/2000 
que deve adoptar -se é a do Acórdão fundamento por ser a única con-
sentânea com os valores em presença, com o elemento finalístico da 
interpretação, conforme à regra do artº 59º do Estatuto da Aposentação 
e a mais razoável.
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VI – DECISÃO:
Em conformidade com o exposto acordam em conceder provimento 

ao presente recurso jurisdicional, revogar o Acórdão recorrido e negar 
provimento ao recurso contencioso.

Custas pelo recorrente fixando -se a taxa de justiça de 300 Euros na 
1ª Instância e 400 Euros neste STA, e procuradoria de 50 %.

Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Rosendo José (relator) — Angelina 
Domingues — Pais Borges — Jorge de Sousa — Costa Reis — Adérito 
Santos — Madeira dos Santos — Azevedo Moreira — Santos Botelho.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Oposição de julgados. Substituição do acórdão fundamento. 
Impossibilidade de se conhecer do recurso.

Sumário:

 I — O erro em que a recorrente teria caído ao averiguar se 
o acórdão fundamento transitara não configura uma 
qualquer divergência entre a vontade real e a decla-
rada no requerimento de interposição do recurso, pelo 
que não se trata de um erro rectificável nos termos do 
artigo 249.º do Código Civil.

 II — A figura do justo impedimento, prevista no artigo 146.º, 
n.º 1, do CPC, não é idónea a que a recorrente substitua 
por um outro o acórdão fundamento que indicara, pois 
tal figura só releva para que a parte pratique o acto 
omitido, e não para que corrija ou melhore o acto que 
praticou.

 III — A circunstância de a parte ainda estar em tempo de 
interpor recurso por oposição de julgados não lhe pos-
sibilita que, no recurso já interposto e individualizado, 
substitua o acórdão fundamento por um outro.

 IV — O artigo 765.º, n.º 2, do CPC veda justificada e ade-
quadamente que se substitua o acórdão fundamento já 
indicado, pelo que os princípios denegadores de solu-
ções formalistas são impotentes para que se obtenha 
uma tal substituição «contra legem».

 V — Como resulta do artigo 766.º, n.º 2, do CPC, deve 
declarar -se sem efeito o recurso por oposição de jul-
gados em que se apure que o acórdão fundamento não 
transitou e em que, ademais, a oposição desenhada pela 
recorrente respeita apenas a um terceiro aresto.

Processo n.º 1038/05 -20.
Recorrente: Tagol — Companhia de Oleaginosas do Tejo, S. A.
Recorridos: Conselho de administração do IFADAP e do INGA.
Relator: Ex. mo Sr. Cons Dr. Madeira dos Santos.

Acordam no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

Tagol – Companhia de Oleaginosas do Tejo, SA, veio, através do seu 
requerimento de fls. 407 e ss., interpor recurso para este Pleno do acórdão 
da Subsecção constante de fls. 357 e ss., aresto este que, revogando a 
sentença recorrida, concluíra que o acto contenciosamente impugnado 
– segundo a Subsecção, o despacho do Presidente e de um Vogal do 
Conselho Directivo do INGA, que ordenara a reposição de certas ajudas 
e o pagamento dos respectivos juros – não enfermava do vício de ilegal 
revogação que a recorrente lhe assacara. O recurso foi interposto por 
oposição de julgados, sendo então indicado como acórdão fundamento 
o aresto do STA de 28/5/03, proferido no recurso n.º 1445/02.

Ainda no mesmo requerimento de interposição do recurso, a Tagol 
arguiu a nulidade do acórdão recorrido, por «oposição entre os funda-
mentos e a decisão».

A fls. 420, o relator do processo na Subsecção admitiu esse recurso, 
interposto por oposição de julgados.

E, por acórdão de fls. 424 e ss., a Subsecção assumiu -se competente 
para conhecer da referida nulidade e indeferiu -a.

Depois, a entidade recorrida, «sponte sua», veio aos autos comunicar 
que o acórdão fundamento ainda não transitara. E, por via disso, o relator 
junto da Subsecção proferiu o despacho que consta de fls. 437, em que 
mandou ouvir «a recorrente sobre a questão suscitada de não ter transi-
tado o acórdão que indicou como fundamento da oposição».

A fls. 438 e ss, a Tagol ofereceu a sua alegação de recurso, em que 
concluiu do modo seguinte:

1 – Deve, antes do mais, ser admitida a substituição do acórdão funda-
mento originariamente indicado pelo acórdão do STA de 24/10/01, da 3.ª 
Subsecção da 1.ª Secção, proferido no recurso n.º 46.709, publicado no 
Apêndice ao DR de 23/10/2003, vol. II (de 24/10 a 21/11), a págs. 7049 
a 7059, porquanto a indicação daquele primeiro acórdão se deveu a erro 
material que se deve considerar susceptível de rectificação ao abrigo do 
art. 249º do Código Civil ou, então, reconhecer -se a existência de justo 
impedimento em conformidade com o art. 146º do CPC.

2 – A substituição requerida deve ainda ser admitida por tempes-
tividade na indicação assim efectuada do acórdão fundamento, dado 
estar ainda a correr prazo para interposição do recurso por oposição de 
julgados, porquanto se deve entender que o «dies a quo» para o efeito 
é a notificação do douto acórdão que decidiu a arguição da nulidade 
oportunamente efectuada pela recorrente.

3 – De qualquer modo, no caso, deve ainda admitir -se a requerida 
substituição em atenção ao princípio «in dubio pro habilitate instantiae», 
pelo qual os requisitos formais não são valores autónomos que tenham 
substantividade própria, mas instrumentos para atingir uma finalidade 
legítima que, na situação em causa, é a de assegurar a igualdade de 
tratamento de situações iguais.

4 – O douto acórdão recorrido encontra -se em oposição com o douto 
acórdão fundamento do STA de 24/10/01, da 3.ª Subsecção da 1.ª Secção, 
proferido no recurso n.º 46.709, porquanto perfilharam, relativamente 
ao mesmo fundamento de direito, soluções opostas.

5 – O douto acórdão recorrido respondeu negativamente à questão de 
saber se o disposto no art. 141º do CPA é aplicável a ordens de reposição 
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de verbas consideradas como indevidamente pagas a empresas que se 
tenham candidatado e obtido ajudas comunitárias.

6 – O douto acórdão fundamento, pelo contrário, respondeu afirmati-
vamente à questão de saber se o disposto no art. 141º do CPA é aplicável 
a ordens de reposição de verbas consideradas como indevidamente pagas 
a empresas que se tenham candidatado e obtido ajudas comunitárias.

7 – Os dois acórdãos referidos assentaram em situações de facto 
semelhantes, pois em ambos estiveram em causa ordens de reposição 
de verbas consideradas como indevidamente pagas às empresas que se 
tenham candidatado e obtido ajudas comunitárias, que foram emitidas 
depois de decorrido o prazo de um ano sobre o pagamento das ajudas, 
na sequência de acções de controlo posteriores ao pagamento.

8 – Encontram -se, nestes termos, preenchidos os requisitos da al. b) 
do art. 24º do ETAF.

9 – A oposição de julgados constitui fundamento para a revogação 
do acórdão proferido em segundo lugar.

De seguida, a Tagol voltou aos autos na sequência do convite formu-
lado pelo relator a fls. 437. E reeditou então os argumentos, já expendidos 
na alegação de recurso, em prol da admissibilidade da substituição do 
acórdão fundamento que inicialmente invocara.

Ante este requerimento, o relator junto da Subsecção proferiu o 
despacho de fls. 495, onde ordenou que se ouvisse «a parte contrária 
sobre a correcção pedida pela Tagol».

Depois, foi junta aos autos a contra -alegação da entidade recorrida, 
que ela culminou com o oferecimento das conclusões seguintes:

1 – Não deve admitir -se a substituição do acórdão fundamento indi-
cado pela recorrente no seu requerimento de interposição de recurso.

2 – A recorrente teve conhecimento que o acórdão que indicou como 
fundamento da alegada oposição de julgados transitara em julgado 
apenas por o recorrido o ter alegado.

3 – O recurso extraordinário de oposição de julgados não é uma nova 
instância de recurso.

4 – Não deve admitir -se que a recorrente substitua extemporanea-
mente o acórdão fundamento, de acordo e à medida das suas conve-
niências, como se de um catálogo se tratasse, quando estão em causa 
razões imperativas de segurança e rigor jurídico, em caso de conflito 
de jurisprudência.

5 – Não se verifica qualquer lapso manifesto, porquanto não resulta 
de qualquer declaração que a recorrente tenha querido dizer coisa di-
versa.

6 – Não existe erro de escrita passível de rectificação, pois nada foi 
escrito.

7 – A recorrente disse exactamente o que queria quando indicou o 
acórdão fundamento, porquanto fora este mencionado na decisão de 
1.ª instância.

8 – A recorrente não teve a diligência e o cuidado que lhe eram exi-
gidos por forma a acautelar e preencher os requisitos formais exigidos 
no instituto da oposição de julgados.

9 – Tão -pouco se verifica qualquer situação enquadrável no justo 
impedimento.

10 – A decisão que apreciou a nulidade do acórdão recorrido não faz 
renovar o prazo para apresentação do requerimento de recurso, quando 
este já foi interposto pela recorrente no mesmo requerimento em que 
invocou a nulidade.

11 – Por serem improcedentes todas as razões da recorrente, não deve 
ser admitida a substituição do acórdão fundamento inicialmente invo-
cado por outro, no seguimento do conhecimento da falta do requisito do 
trânsito em julgado do mesmo, alegado nos autos pelo recorrido.

12 – Ainda que se admita a substituição do acórdão fundamento, não 
procede a invocada oposição de julgados por não se verificarem dois 
dos requisitos indispensáveis.

13 – Nos acórdãos recorrido e fundamento não estão em causa situ-
ações de facto idênticas, nem o respectivo enquadramento jurídico é, 
em ambas as decisões, idêntico.

14 – No acórdão recorrido, as disposições aplicáveis concernem aos 
controlos documentais realizados à contabilidade dos beneficiários, 
efectuados ao abrigo do Reg. n.º 4.045/89.

15 – E, no acórdão fundamento, estão em causa controlos físicos para 
aferir da realidade das explorações face às declarações dos beneficiários, 
ao abrigo do Reg. n.º 3.887/92.

16 – O acórdão recorrido afasta a aplicação do art. 141º considerando 
a situação factual de realização do controlo à exactidão dos documentos 
comerciais.

17 – O acórdão fundamento sustenta a aplicabilidade do art. 141º 
com fundamento no acto impugnado ser constitutivo de direitos e a sua 
revogação ser extemporânea.

18 – Não se verifica a invocada oposição de julgados por ser diferente 
a legislação aplicada.

19 – E por ser diferente a base factual de que partiram os acórdãos 
ditos em oposição, para concluírem no sentido de serem aplicados 
regimes jurídicos diferenciados.

20 – Deve o presente recurso ser rejeitado por inexistência de opo-
sição de julgados.

A fls. 530, a entidade recorrida pronunciou -se na sequência do des-
pacho de fls. 495, tendo referido que a sua posição sobre o assunto – o 
pedido de substituição do acórdão fundamento – constava da contra-
-alegação, para onde inteiramente remeteu.

A fls. 531, o relator na Subsecção proferiu um último despacho em 
que, depois de sugerir que a sua competência findara com a prolação 
do despacho de admissão do recurso, determinou que os autos fossem 
remetidos a este Pleno.

A Ex.ª Magistrada do MºPº junto do Pleno da Secção emitiu douto pa-
recer em que se pronunciou contra a substituição do acórdão fundamento 
e pelo não conhecimento deste recurso por oposição de julgados.

A matéria de facto pertinente é a dada como provada no acórdão «sub 
censura», que aqui damos por integralmente reproduzida – solução que, 
mesmo para o Pleno, genericamente decorre do art. 713º, n.º 6, do CPC 
(cfr. também os arts. 726º e 749º do mesmo diploma).

Passemos ao direito.
«Ante omnia», impõe -se que delimitemos com precisão o «thema 

decidendum». E, sobre isto, há que dizer imediatamente três funda-
mentais coisas.

«Primo», o presente recurso não abrange a arguida nulidade do acórdão 
«sub censura». Essa nulidade fora denunciada no próprio requerimento 
de interposição do recurso; mas a Subsecção arrogou -se competente para 
a apreciar e indeferiu -a. Ademais, a recorrente aceitou essa metodologia, 
não tendo sequer retomado o assunto na sua alegação. Trata -se, pois, de 
matéria excluída do presente recurso.
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«Secundo», o Pleno não tem de se ocupar de requerimento avulsos, 
desde que eles processualmente se reportem à fase de admissão do 
recurso, estejam claramente dirigidos ao relator do processo na Sub-
secção e se destinem a corrigir ou melhorar o próprio requerimento de 
interposição. Tal é o caso do requerimento (de fls. 474 e ss.) em que 
a Tagol visou a substituição do acórdão fundamento, sobre o qual não 
recaiu qualquer despacho de fundo – pois a decisão de fls. 531 disse que 
a questão haveria de ser dirimida pelo Pleno. Todavia, importa assinalar 
a inutilidade desse requerimento, aliás também justificativa da sua não 
apreciação. Com efeito, o assim peticionado a fls. 474 e ss. limita -se a 
reproduzir as várias teses jurídicas que a recorrente já incluíra entretanto 
na sua alegação de recurso para o Pleno. Sendo assim, a decisão que 
proferiremos sobre o segmento do recurso jurisdicional em que tais 
assuntos estão suscitados virá a dar, ainda que de forma indirecta, uma 
resposta definitiva e cabal ao sobredito requerimento de fls. 474 e ss 
– pois, e afinal, este meio limitou -se a duplicar uma matéria já submetida 
ao escrutínio do tribunal «ad quem».

«Tertio», é flagrante que o Pleno nada tem a dizer sobre a manifes-
tação de vontade da recorrente de interpor um recurso por oposição de 
julgados diferente daquele que ora se nos coloca. Na própria alegação 
de recurso («vide» fls. 451), a recorrente disse querer deduzir («hic 
et nunc» – acrescentou ela, para que não houvesse dúvidas) um outro 
recurso, reportado a um acórdão fundamento diferente do inicialmente 
indicado; e, no seu requerimento de fls. 474 e ss.(«praecise», a fls. 485), 
a aqui recorrente voltou a afirmar que deduzia «novamente o recurso 
por oposição de julgados», indicando um novo acórdão fundamento. 
Ora, saber -se se ela podia interpor eficazmente esse recurso, fosse na 
alegação, fosse no requerimento de fls. 474 e ss., é matéria que só à 
Subsecção cumpre apreciar – pois só ao respectivo relator cabe a tarefa 
de admitir, ou não, os recursos jurisdicionais (cfr. o art. 765º, nºs. 2 e 
3, do CPC – cuja vigência persiste para os recursos por oposição de 
julgados). Donde resulta ser absolutamente certo que este Pleno, en-
quanto tribunal «ad quem», nenhuma pronúncia pode emitir sobre tais 
requerimentos de interposição.

Do exposto resulta algo que, no fundo, já era óbvio «ab initio» – que 
os poderes de cognição do Pleno somente incidem sobre o recurso juris-
dicional que foi admitido e alegado. Ora, a alegação de recurso divide -se 
claramente em dois grandes blocos: um primeiro, em que a recorrente 
pretende substituir por um outro o acórdão fundamento inicialmente 
indicado; e um segundo, em que ela procura mostrar a oposição de 
julgados, estabelecida entre a decisão recorrida e o tal aresto substituto. 
É imperioso começar por aquele primeiro assunto, que aliás se prende 
com a possibilidade de conhecimento do recurso; pois, se concluirmos 
pela inadmissibilidade da pretendida substituição, ser -nos -á impossível 
conhecer da oposição de acórdãos, tal como a recorrente a desenhou.

No requerimento de interposição do presente recurso, a recorrente 
indicou um único e determinado acórdão fundamento. Só depois do 
despacho de admissão é que ela terá notado que esse aresto não transi-
tara ainda. E, como sabe que esta espécie de recursos pressupõe um tal 
trânsito (cfr. o art. 763º, n.º 4, do CPC), a recorrente tenta agora salvar 
o seu recurso mediante a substituição do aresto indicado por um outro, 
que sem dúvida transitou.

Todavia, a recorrente também sabe que uma tal substituição é proble-
mática, pois o art. 765º, n.º 2, do CPC impõe que o acórdão fundamento 
seja individualizado «no requerimento de interposição». Daí que ela 
baseie o seu pedido de substituição em razões exteriores àquela norma, 
mas supostamente constringentes e que indica numa ordem que parece 
ser subsidiária: assim, o seu propósito substitutivo justificar -se -ia en-
quanto correcção de um lapso manifesto; ou, então, porque haveria um 
caso de justo impedimento; ou, ainda, porque continuaria em tempo de 
interpor recurso do aresto da Subsecção; ou, por último, porque deveriam 
aplicar -se «in casu» os vários princípios jurídicos que obstam ao triunfo 
de soluções só formalmente aceitáveis. Passaremos de imediato à consi-
deração dessas matérias, fazendo -o pela ordem atrás enunciada.

A recorrente afirma que trocou inadvertidamente o número do pro-
cesso quando averiguava se o acórdão fundamento transitara; e diz que 
esse seu «erro material» inquinou a indicação que incluiu no requeri-
mento de interposição do recurso. Pretende agora, ao abrigo do disposto 
no art. 249º do Código Civil, corrigir o lapso em incorreu, substituindo 
o aresto indicado por um outro.

Mas é flagrante a sua falta de razão neste ponto. Aquele art. 249º prevê 
uma hipótese de divergência entre a vontade e a declaração, resultante 
do erro de cálculo ou de escrita que nesta se tenha insinuado; e o pre-
ceito admite a rectificação do lapso assim havido, desde que ele seja 
ostensivo. Ora, «in casu», a própria recorrente confessa que nenhuma 
divergência houve entre o que ela queria declarar e o que declarou. 
Afinal, o engano em que incorreu teria sucedido antes de formular o 
requerimento de interposição do recurso, localizando -se, pois, ao nível 
da representação do acórdão fundamento; mas a vontade enunciada de 
indicar aquele aresto correspondeu perfeitamente à vontade real, que 
o tinha também em vista. Sendo assim, não houve, no próprio requeri-
mento, um qualquer «lapsus calami» (e, «a fortiori», um erro ostensivo) 
que agora mereça correcção.

Também não convence minimamente a ideia de que teria ocorrido 
uma situação de justo impedimento, justificativa de que a recorrente 
substituísse agora o acórdão fundamento por um outro. Como estatui o 
art. 146º, n.º 1, do CPC, o justo impedimento é «o evento não imputável 
à parte nem aos seus representantes ou mandatários, que obste à prática 
atempada do acto». Esta figura jurídica concerne aos actos processuais 
e, em bom rigor, apenas visa possibilitar que, a título excepcional, se 
pratiquem actos fora do seu devido prazo – como a mera inserção sis-
temática do artigo logo revela. Portanto, o justo impedimento só releva 
para que a parte pratique um acto omitido, e não para que corrija ou 
melhore o acto que praticou. Deste modo, é completamente vã a tentativa 
da recorrente de, pela via do justo impedimento, substituir o acórdão 
que indicou ao interpor o recurso.

Como vimos já, a recorrente também funda a pretendida substituição 
no facto de – quando alegou – «se encontrar em tempo para a inter-
posição do recurso por oposição de julgados». E raciocina assim: se 
então podia interpor o referido recurso, em que designaria o aresto que 
pretende, também, e «por maioria de razão», há -de poder substituir neste 
recurso o acórdão que indicou pelo pretendido. Mas esta argumentação 
não convence.

Desde logo, por razões estritamente lógicas. Os argumentos «a majore 
ad minus» exigem que, no sentido da proposição tomada como maior, 
se inclua já o da enunciação a demonstrar – sem o que o trânsito de uma 
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para outra não poderia ser rigoroso. Ora, a mera hipótese de se interpor 
um recurso não constitui uma proposição maior relativamente ao enun-
ciado do que possa suceder num recurso já interposto; senão, teríamos de 
admitir que uma parte incluísse num processo pendente o conteúdo de 
todos os meios, ainda relativos ao caso, que pudesse esgrimir fora dele. 
Por outro lado, uma coisa é o que a recorrente poderia hipoteticamente 
ter feito e outra o que ela realmente fez; e esta singela diferença mostra 
bem o modo artificioso como a recorrente raciocina, pois é ilegítimo 
tomar o que foi simplesmente possível, mas não aconteceu, e transferi -lo 
para a linha da realidade

E as razões por que há inconcludência no raciocínio podem ser vistas 
mais de perto. Admitamos que a recorrente, em vez de alegar neste 
recurso, podia ter interposto um outro, em que indicaria o pretendido 
acórdão. Se ela assim procedesse, teria fatalmente de desistir do recurso 
já admitido – por ser inconcebível que a mesma parte deduza dois recur-
sos da mesma decisão e dirigidos ao mesmo tribunal «ad quem». Assim, 
esse hipotético recurso seria o receptáculo directo da nova indicação feita 
pela recorrente. Mas a circunstância de o novo recurso ter o predicado 
de ser apto a receber de imediato essa outra indicação não confere ao 
recurso actual um igual predicado, pois o facto de este recurso já estar 
informado por uma indicação diversa implica que ele não possa receber 
«simpliciter» a indicação nova – só podendo recebê -la se a primeira se 
corrompesse e a segunda a substituísse. Portanto, existe uma diferença 
irredutível entre a indicação inicial de um aresto e a ulterior substituição 
do já indicado, diferença essa que impede uma assimilação precipitada 
e simplista das duas situações.

Do exposto resulta que a referida hipótese de interpor um outro recurso 
em nada interfere na análise e resolução do pedido de que se substitua 
o acórdão fundamento. Donde a improcedência da argumentação em 
contrário, atrás apreciada.

E resta agora ver o derradeiro motivo em que a recorrente funda a 
sua pretensão. Ela diz -se em condições de substituir o acórdão indicado 
porque isso lhe seria permitido pelos princípios «in dubio pro habilitate 
instantiae», «pro actione» e «antiformalista». Em abono da sua tese, 
diz ser notório que o acórdão recorrido briga com uma multidão de 
arestos, pelo que abundariam as razões substantivas para que este Pleno 
conhecesse da oposição; e acrescenta mesmo que o Pleno já negou a 
possibilidade de se substituir o acórdão fundamento «após as alegações 
das partes sobre a oposição», o que significaria, «a contrario» a possi-
bilidade de tal suceder antes das alegações.

Comecemos por este último ponto. O argumento da recorrente seria 
válido se o Pleno tivesse enunciado uma proposição exceptiva – v.g., 
a de que «a substituição do acórdão fundamento é admissível, excepto 
se feita após as alegações»; ou se tivesse enunciado uma proposição 
exclusiva – v.g., a de que «a substituição do acórdão fundamento só é 
admissível antes do oferecimento das alegações». Com efeito, e segundo 
as regras lógicas de exposição das proposições desses dois géneros, am-
bas significariam que o Pleno já enunciara «recte» – e não «a contrario» 
– aquilo de que a recorrente nos quer agora convencer.

Todavia, a leitura do passo do acórdão em que a recorrente lobriga 
o seu argumento (o acórdão do Pleno de 2/3/2006, proferido no rec. 
n.º 1058/05) mostra que não foi aí emitida uma qualquer proposição 
exclusiva ou exceptiva. O Pleno referiu -se realmente ao facto de o 

pedido de substituição ocorrer após as alegações das partes; mas fê -lo 
porque essa era a feição do caso – e não porque quisesse distinguir entre 
as substituições pedidas antes e depois de se alegar, atribuindo -lhes 
regimes jurídicos diversos.

Resta ver se, como a recorrente clama, os três sobreditos princípios 
têm aplicação «in casu», de modo a que devamos ladear os obstáculos 
formais que manifestamente contrariam a pretendida substituição. Ora 
– digamo -lo desde já – é notória a falta de razão da recorrente, também 
neste domínio.

Com efeito, a lei aplicável é claríssima sobre a ocasião processual 
em que o recorrente deve indicar o acórdão fundamento: tal indicação 
tem de ser feita no próprio «requerimento de interposição» do recurso, 
correspondendo a uma escolha que individualiza doravante o recurso 
interposto. Ora, ao impor que o acórdão fundamento seja indicado no 
requerimento de interposição, «sob pena de não ser admitido o recurso», 
o art. 765º, n.º 2, do CPC está a proibir que tal indicação seja feita mais 
tarde; mas substituir o acórdão inicialmente indicado por um outro tra-
duz, afinal, uma indicação ulterior deste último; logo, a possibilidade de 
uma tal substituição está vedada pelo referido preceito, sendo claramente 
«contra legem». Ou seja: tal possibilidade de substituição é excluída 
pela lei, que indiscutivelmente impõe que o acórdão fundamento seja 
indicado, «ne varietur», «no requerimento de interposição do recurso» 
(art. 765º, n.º 2, do CPC).

Por outro lado, esta solução legal não é desusada, arbitrária ou censu-
rável. Não só abundam no direito adjectivo ónus processuais equipará-
veis, o que exclui qualquer sensação de estranheza, como perfeitamente 
se compreende que a especial natureza dos recursos por oposição de 
julgados justifique que a sua causa final se defina «ab initio» – em vez 
de se atingir mediante aproximações ou correcções a fazer durante a 
instância do recurso.

Obtidas as anteriores certezas, de nada valem os princípios jurídicos 
invocados pela recorrente. É que eles não podem operar contra lei ex-
pressa que – como é o caso – esteja suportada numa justificável «ratio 
essendi». E também não colhe a ideia de que a substituição é de deferir 
porque, ante a pluralidade de acórdãos em oposição com o recorrido, há 
um interesse geral em eliminar o conflito. É que esse interesse geral não 
actua por si só, como mostra o facto de os conflitos não serem suscitados 
«ex officio»; pois o que verdadeiramente detona a resolução dos conflitos 
é o interesse de quem ficou vencido nos arestos recorridos – interesse 
particular donde eclode a vontade de eleger no tempo próprio uma certa 
oposição e de a resolver de um determinado modo.

Assim sendo, improcedem as conclusões 1.ª a 3.ª da alegação de 
recurso, em que a recorrente preconizou a substituição do acórdão fun-
damento por um outro. Daí, segue -se a impossibilidade de se conhecer 
das restantes conclusões, que somente tratam da oposição entre o aresto 
recorrido e o acórdão substituto. E também se percebe que não é possível 
transpor o conteúdo das conclusões 4.ª a 9.ª para o conhecimento de uma 
eventual oposição entre o aresto «sub censura» e o acórdão fundamento 
inicialmente indicado, porque este não cumpre o requisito previsto no 
art. 763º, n.º 4, do CPC.

Impõe -se, portanto, que nos abstenhamos de conhecer do presente 
recurso, ficando o mesmo «sem efeito» – tal como expressamente es-
tabelece o art. 766º, n.º 2, do CPC.
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Nestes termos, acordam em declarar sem efeito o presente recurso.
Custas pela recorrente:
Taxa de justiça: 400 euros.
Procuradoria: 200 euros.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Madeira dos Santos (relator) — Azevedo 

Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domingues.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Serviço público de transportes urbanos. Sector empresarial 
do Estado. Atribuição de montante compensatório. Excesso 
do montante concedido. Acto contenciosamente recorrível. 
Legitimidade activa de empresa concorrente.

Sumário:

 I — A Resolução de Conselho de Ministros que fixou o mon-
tante a atribuir a título de indemnizações compensató-
rias a duas empresas do sector empresarial do Estado 
concessionárias de serviços públicos de transportes 
urbanos constitui um verdadeiro acto administrativo 
destacável e não um acto de natureza negocial, pois 
apesar de existir uma genérica cláusula contratual que 
prevê a atribuição de indemnizações compensatórias 
com vista a remunerar obrigações de serviço público 
decorre também, na respectiva concretização, da titula-
ridade originária do dever de prestar o serviço público 
e do correspondente poder de configurar as respectivas 
condições, poderes que o Estado conservou, por não 
ter estabelecido cláusulas das quais resulte limitação.

   Deste modo aquela Resolução do Conselho de Mi-
nistros é contenciosamente impugnável.

 II — À ANTROP, enquanto associação de empresas da área 
dos transportes, legalmente constituída dotada de per-
sonalidade e capacidade jurídica que a habilitam a 
por em marcha todas as actuações compatíveis com as 
finalidades para as quais foi constituída, assiste legiti-
midade activa para a interposição de recurso tendente 
a defender interesses convergentes e homogéneos das 
empresas suas associadas na medida em que elas pró-
prias sejam parte legítima.

 III — As empresas do sector dos transportes de passageiros 
têm legitimidade activa para a interposição de recurso 
contencioso de anulação do acto que atribuiu um mon-
tante, a título de indemnização compensatória, a outras 
empresas concessionárias de exclusivos de transporte, 
em que as primeiras alegam que as segundas também 
efectuam transportes em zonas geográficas e carreiras 

fora da área da concessão e, portanto, em regime que 
deveria ser de mercado aberto, cuja pretensão consiste 
na ablação da parte do montante atribuído que preten-
dem demonstrar que é ilegal e injustificada, por exceder 
o que corresponderia a compensação pelas obrigações 
de serviço público. Esta pretensão não pode alcançar 
tutela com a interposição de acção de responsabilidade 
civil, pois não é finalidade nem objectivo das recorren-
tes receberem uma indemnização, mas sim eliminar o 
acto do poder público pretensamente ilegal e que as 
faz suportar custos desiguais e agravados num sector 
de mercado que deveria ser de livre concorrência.

Processo n.º 1050/03 -20.
Recorrentes: ANTROP — Associação Nacional de Transportes Ro-

doviários Pesados de Passageiros e outros.
Recorrido: Conselho de Ministros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Rosendo José.

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso Ad-
ministrativo do STA:

I  - Relatório.
1. Neste recurso jurisdicional para o Pleno do Supremo Tribunal 

Administrativo são recorrentes os impugnantes do acto em 1.ª Instância:
a) ANTROP – Associação Nacional de Transportadores Rodoviários 

de Pesados de Passageiros;
b) J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.;
c) SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & C.ª LDA.;
d) BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA;
e) RODOVIÁRIA DE LISBOA, SA.
Pretendem a revogação do Acórdão da Subsecção, de 16 de Maio 

de 2006, que negou provimento ao recurso contencioso que tinham 
proposto contra:

 - O Conselho de Ministros;
 - A CARRIS – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA;
 - A STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA.
Fundamentam tal pretensão nos seguintes argumentos vertidos nas 

conclusões apresentadas em sede de alegações:
“1. A CARRIS é uma empresa concessionária de serviço público 

de transporte de passageiros designadamente no modo de autocarro 
dentro dos limites administrativos da cidade de Lisboa, decorrendo a 
sua concessão de um contrato administrativo de concessão aprovado 
pelo Decreto -Lei 688/73, de 21 de Dezembro.

II. A STCP é uma empresa concessionária de serviço público de 
transporte de passageiros designadamente no modo de autocarro dentro 
dos limites administrativos da cidade do Porto, decorrendo a sua conces-
são de determinação legal por resultar da transformação em sociedade 
anónima de um serviço municipalizado.

III. Ambas as empresas são fortemente deficitárias, acumulando 
deficits sucessivos de exploração e resultados transitados negativos ao 
longo dos anos, sendo a sua situação financeira e patrimonial objecti-
vamente de falência técnica.



698 699

IV. Ambas as empresas, para além da actividade concessionada nos 
limites geográficos que resultam da concessão, exploram linhas e carrei-
ras de autocarros fora dessas áreas, em concorrência directa com outros 
operadores de transportes rodoviários de passageiros.

V. Nas carreiras que extravasam os limites geográficos das conces-
sões, todos os operadores envolvidos estão sujeitos às regras previstas 
no Regulamento de Transporte em Automóvel (RTA), designadamente 
através da necessidade de licenciamento das carreiras e cumprimento 
das obrigações de explorar, transportar e tarifárias (de aplicar os preços 
máximos fixados pelas autoridades públicas).

VI. Através da resolução de Conselho de Ministros (RCM) n° 52/2003, 
de 27 de Março de 2003 — acto recorrido  - foram atribuídos dois auxílios 
de Estado, um à Carris — Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. 
(CARRIS) e outro à STCP — Sociedade de Transportes Colectivos 
do Porto, S.A., (STCP) respectivamente no valor de 40.916.478 € e 
12.376.201 €;

VII. Com o fundamento expresso de que: “as indemnizações compen-
satórias decorrem das obrigações assumidas em termos de exploração, 
de transporte e de tarifas”.

VIII. O acto recorrido não invoca como fonte habilitante qualquer 
contrato de concessão ou de outra natureza, nem qualquer autorização 
para o acto nos termos dos artigos 87° e 88° do Tratado da União Euro-
peia, ou do art. 2° do regulamento (CE) n°659/1999, do Conselho, de 22 
de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 88° 
(ex -93°) do Tratado;

IX. Nem dá qualquer indício de se conformar com a disposição do 
art.° 10° do Regulamento 1191/69, do Conselho de 26 de Junho de 1969 
que estabelece um «ratio» de compensação igual “à diferença entre 
os custos imputáveis à parte da actividade da empresa abrangida pela 
obrigação de serviço público e a receita correspondente”.

X. Este acto recorrido é mais um, entre muitos outros, anteriores e 
posteriores de ajuda do Estado às duas empresas em causa, quer sob a 
forma de entregas directas de dinheiro, de avales ao seu crédito bancário 
ou de dotações de capital, actos sem os quais qualquer um das duas 
empresas teria há muito falido.

XI. Mas, por via dele, no ano de 2003 — como nos anteriores e se-
guintes — as duas empresas viram reposta na sua conta de exploração 
a totalidade do seu deficit de exploração.

XII. Nenhuma das duas empresas dispõe de contabilidade diferenciada 
para a área do serviço concessionado (exclusivo geográfico) e para a 
área do serviço em regime concorrencial que extravasa aquele exclusivo 
geográfico, pelo que não lhes é possível quantificar qual é o sobrecusto 
que para elas advém da exploração do serviço público concessionado 
em relação às obrigações de serviço público aí assumidas, nunca tendo 
sido esse cálculo invocado para a entrega pelo Estado das compensações 
financeiras que lhes dá;

XIII. De onde decorre que as «compensações» entregues pelo Estado 
dizem respeito à totalidade dos seus deficits de exploração, indepen-
dentemente de decorrerem dos sobrecustos advenientes da prestação do 
serviço público concessionado, ou dos prejuízos incorridos nas carreiras 
que exploram em concorrência directa com outros operadores.

XIV. Este facto permite às duas empresas, cada uma na sua respectiva 
área de actividade — Grande Lisboa e Grande Porto, respectivamente — 
oferecer ao público utilizador de serviços de transporte melhores con-

dições tarifárias, mais frequências de exploração ou maior conforto no 
transporte que os operadores privados seus concorrentes.

XV. Ao agir assim e ao fixar os seus preços abaixo dos preços máxi-
mos impostos pelo Governo para cada carreira, as duas empresas estão 
a vender os seus serviços abaixo do seu preço de custo, razão pela qual 
acumulam volumosos prejuízos.

XVI. É inequívoco que esta actuação no mercado só é possível pelo 
facto de, sejam quais forem os prejuízos incorridos, o Estado entregar em 
cada ano a cada uma destas duas empresas uma verba que lhes permite 
colmatar os seus deficits de exploração.

XVII. A actuação da CARRIS e da STCP fora das respectivas áreas 
de exclusivo geográfico de exploração causa aos seus concorrentes uma 
lesão económica que consiste, perante a desleal concorrência que lhes 
é movida, na necessidade de acompanhar as condições de preço, fre-
quências e qualidade impostas por aquelas empresas, vendendo também 
eles os serviços abaixo do seu preço de custo e acumulando prejuízos, 
o que a prazo determinaria a sua falência, ou perder clientela até ser 
completamente excluído do mercado.

XVIII. Na parte em que as verbas entregues pelo Estado às duas re-
corridas particulares, designadas de «indemnizações compensatórias», 
excedem o necessário para as ressarcir dos sobrecustos advenientes do 
cumprimento das obrigações de serviço público assumidas nas áreas 
geográficas concessionadas, terão de ser qualificadas de auxílios de 
Estado.

XIX. Os auxílios de Estado são proibidos nos termos do n° 1 do 
artigo 87° do Tratado CE, independentemente da forma que assumam, 
desde que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo 
certas empresas (ou certas produções).

XX. Independentemente da sua possível pertinência, estão os Estados 
impedidos de entregar auxílios de Estado sem passar pelo crivo de um 
processo perante a Comissão Europeia.

XXI. Esta interdição, prevista no artigo 88°, 3, última frase, do Tra-
tado CE, está dotada de efeito directo e pode portanto ser directamente 
invocada por qualquer recorrente.

XXII. O Estado Português não utilizou, para entregar às duas em-
presas em causa os auxílios impugnados, os mecanismos previstos nos 
artigos 87° e 88° do Tratado, nem fundamentou nos termos previstos 
nos Regulamentos n°s 1191/69, do Conselho de 26 de Junho de 1969 
e n° 1107/70, de 4 de Junho de 1970, a concessão das ajudas referidas;

XXIII. Pelo que os auxílios visados no acto recorrido foram ilegal-
mente concedidos, para além de violarem expressamente a proibição 
que sobre eles impende (87°, 1 Tratado CE).

XXIV. As questões atinentes ao mérito do recurso contencioso que 
impugna o acto recorrido não foram apreciadas pelo Tribunal “a quo”, 
nem foi feita qualquer instrução ou indagação factual no processo, com 
base na consideração de duas excepções:

XXV. Uma respeitante à irrecorribilidade do acto na parte em que 
visa o auxílio de Estado entregue à CARRIS, com fundamento em que 
existindo um contrato de concessão “A Resolução do Conselho de Mi-
nistros n° 52/2003, de 3 de Abril de 2003 que atribuiu à CARRIS, SA, 
uma verba a título de compensação financeira como contraprestação do 
serviço público prestado naquele ano, não traduz uma deliberação que a 
Administração impôs unilateralmente, adstringindo a CARRIS SA aos 



700 701

efeitos jurídicos respectivos, mas antes reveste a natureza de execução, 
por parte do Estado, do acordo de vontades que ambos celebraram.

A fonte de conformação do direito, no caso, não, residiu em hipotética 
decisão autoritária da Administração que, fora ou independentemente 
do contexto do contrato de concessão do serviço público, é imposta à 
empresa, mas no próprio acordo de vontades livremente negociado entre 
ambos”, sublinhando especialmente que:

“... a plena eficácia dos actos de fixação dos montantes correspon-
dentes à contraprestação do Estado, não resulta da autoridade do acto 
do contraente público, mas do acordo de vontades alcançado e incluiu a 
aceitação do co -contraente particular, tal como acontece genericamente 
com a perfeição do negócio e a fixação do conteúdo concreto das cláu-
sulas contratuais, mesmo quando inscritas num contrato tipicamente 
administrativo”.

XXVI. E outra quanto à legitimidade das partes para impugnar o acto 
administrativo de concessão de um auxílio de Estado à STCP, porquanto 
“A legitimidade activa no recurso contencioso de anulação é concedida 
a quem tenha um interesse directo, pessoal e legítimo na anulação do 
acto. Para a legitimidade activa não se exige a invocação da titularidade 
de um direito subjectivo, mas também não basta a invocação de um 
mero interesse geral, sendo necessário que o interesse invocado seja 
“directo e pessoal”, ou seja um interesse “obviamente diferenciado” 
do interesse geral.

Não têm legitimidade activa as empresas de transportes rodoviários 
que laboram na área metropolitana ao Porto na anulação de um acto 
que atribui indemnizações compensatórias à STCP, SA, em virtude das 
obrigações assumidas em termos de exploração de transportes e tarifas, 
uma vez que não são titulares de qualquer bem jurídico directamente 
afectado com a atribuição de tais indemnizações.”

XXVII. Ora, mesmo à luz do direito português não tem o Acórdão 
recorrido qualquer razão:

Em relação à excepção da irrecorribilidadc do acto, o Tribunal “a quo” 
omitiu na íntegra examinar a existência de uma cláusula contratual que 
sustentasse a posterior “perfeição do negócio e “fixação do conteúdo 
concreto das cláusulas contratuais”; mas se o tivesse feito,

XXVIII. Verificaria que o Contrato de Concessão da CARRIS, nos 
termos do art.° 5º, 1, do Decreto -Lei n° 688/73, de 21 de Dezembro, 
prevê que “o Estado atribuirá à CARRIS subsídios não reembolsáveis, 
sempre que: a) por imposição do interesse público, como tal reconhecida 
pelo Ministério das Comunicações, a CARRIS tenha de manter equi-
pamentos ou prestar serviços em condições ou a preços incompatíveis 
com uma gestão financeira equilibrada; b) a CARRIS suporte encargos 
anormais a que não estejam sujeitas as empresas que com ela concorrem 
no mercado dos transportes”.

XXIX. Tudo o que exceda ou saia desta previsão contratual não 
tem, evidentemente, suporte contratual. Ora, o fundamento invocado 
pelo Estado, quer em relação à Carris quer em relação à STCP – “as 
indemnizações compensatórias decorrem das obrigações assumidas em 
termos de exploração, de transporte e de tarifas” – não tem qualquer 
aderência à disposição contratual invocada”.

XXX. Não está aqui em causa a “perfeição de um negócio através da 
fixação de um conteúdo concreto das cláusulas contratuais”.

O que está aqui em causa é a atribuição à Carris de um auxílio de 
Estado que nada no contrato sustenta e isso não pode ser justificado 
com a existência de um contrato.

XXXI. É portanto de um acto administrativo que se trata, indepen-
dentemente de possivelmente, mas sem demonstração – uma parte do 
acto dizer respeito ao cumprimento de obrigações que a Carris poderia 
obrigar o Estado a cumprir nos termos do seu contrato de concessão.

XXXII. É do excedente a essa parte que as Recorrentes se queixam, 
a parte que excede “a diferença entre os custos imputáveis à parte da 
actividade da empresa abrangida pela obrigação de serviço público e a 
receita correspondente”.

XXXIII. A premissa de que o Tribunal “a quo” partiu de que a exis-
tência de um contrato de concessão preclude a existência de um acto 
administrativo é objectivamente falsa.

XXXIV. E também a premissa de que o Tribunal “a quo” partiu de 
que as verbas foram pagas a título de compensação financeira como 
contraprestação do serviço público prestado naquele ano, é pura e sim-
plesmente falsa e carece de qualquer fundamento sério, até porque o 
tribunal nem se deu ao trabalho de a verificar.

XXXV. Quanto à legitimidade para recorrer, as Recorrentes sustenta-
ram e alegaram que a distorção da concorrência originada pelos auxílios 
de Estado impugnados lhes causa uma lesão económica.

XXXVI. A ideia defendida no Acórdão recorrido de que as Recorren-
tes “não são titulares de qualquer bem jurídico directamente afectado 
com a atribuição de tais indemnizações” não tem, portanto, qualquer 
aderência à realidade.

O bem jurídico de que as Recorrentes são titulares e que é directa-
mente afectado com a atribuição dos auxílios de Estado em questão é 
a possibilidade de permanecerem e subsistirem no particular mercado 
em que concorrem sem se verem forçadas a perder dinheiro até falir ou 
a saírem desse mercado por força de uma concorrência desleal.

XXXVII. No mercado em questão e face à lesão particular de que 
são vítimas, a reposição das condições de concorrência não pode ser 
vista como a defesa de um interesse geral. Bem pelo contrário, o inte-
resse invocado é “directo e pessoal”, ou seja um interesse “obviamente 
diferenciado” do interesse geral,

XXXVIII. As recorrentes não se movem pelo interesse processual 
de assegurar a «concorrência», mas muito concretamente pelo concreto 
interesse processual de irradicar a fonte de distorção da concorrência 
que é para elas causa de lesão económica.

XXXIX. Pelo que têm um óbvio interesse processual pessoal e directo, 
legítimo e «diferenciado» do interesse geral, que têm o direito de ver 
salvaguardado nos termos do art. 268º da Constituição da República 
Portuguesa.

XL. Consequentemente, estamos perante um acto administrativo 
recorrível, quer em relação ao auxílio de Estado à CARRIS, quer em 
relação à STCP, que na parte em que excede a compensação às concessio-
nárias (ou exploradoras) de serviço público dos sobrecustos advenientes 
das obrigações de serviço público incidentes sobre a área geográfica 
objecto do exclusivo de exploração – sejam eles quais forem, porque o 
Estado nunca os definiu – configura um auxílio de Estado; e

XLI. O auxílio ou auxílios de Estado considerados, pela sua natureza 
permitiu às Recorridas particulares praticarem preços mais baixos que 
o custo do serviço prestado nas carreiras em que estão numa relação de 
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concorrência directa com as Recorrentes, dando causa a que estas percam 
dinheiro e acumulem prejuízos na sua actividade ou se vejam forçadas 
a sair do mercado, pelo que sofrem, por força deste acto de atribuição 
do auxílio uma lesão económica que lhes confere um interesse pessoal, 
directo e legítimo na impugnação desse acto.

XLII. Os fundamentos do Acórdão recorrido ficam assim comple-
tamente impugnados.

XLIII. Mas, o Acórdão recorrido na sua apreciação dos pressupostos 
processuais omite integralmente a aplicação do direito comunitário à 
matéria em questão, em duas vertentes essenciais:

a) Por um lado, quanto à qualificação do acto que é um auxílio de 
Estado proibido pelo Tratado CE;

b) Mas também, em relação à legitimidade para agir.
Nos termos da Jurisprudência do TJCE, a interdição clara e incondi-

cional prevista na última fase do parágrafo 3º do artigo 88º do Tratado 
produz efeito directo porque institui critérios processuais que o Juiz 
nacional pode apreciar;

Consequentemente, esta interdição produz a favor dos Recorrentes 
direitos que as jurisdições nacionais devem salvaguardar (princípio de 
tutela jurisdicional efectiva);

O efeito directo da interdição estende -se a qualquer auxílio que tenha 
sido posto em execução sem ser previamente notificado (como é o caso 
“sub judice”) e, caso a notificação tivesse ocorrido, esse efeito produz-
-se na fase preliminar e, ainda, se a Comissão der início a um processo 
contraditório, até à decisão final

XLIV. Nos termos do artigo 88º, 3, e 87°, 1, do Tratado da União 
Europeia, a primeira questão que o Acórdão recorrido devia ter resol-
vido era a de saber se sim, ou não, as ajudas impugnadas integram o 
conceito de auxílio de Estado; e para o fazer, o Tribunal dispunha do 
«guião» do Acórdão ALTMARK, expressamente invocado e citado pelas 
Recorrentes e que fixa as condições (4) de verificação necessária para 
excluir a qualificação de auxílio de Estado.

XLV. Esta omissão deliberada e fundamentada da apreciação dos 
pressupostos do recurso interposto (a averiguação da existência ou não 
de um auxílio de Estado) inquina desde logo o Acórdão recorrido de 
forma tão grave que não pode subsistir.

XLVI. As considerações do Acórdão recorrido sobre a recorribilidade 
do acto sem curar de saber se esse acto integra ou não o conceito de 
auxílio de Estado e sobre a legitimidade das partes sem atender ao efeito 
directo do último parágrafo do n° 3 do art° 88° do Tratado da União, são 
no caso concreto o contrário exacto do direito aplicável.

XLVII. Por todas as razões invocadas deve o Acórdão recorrido ser 
revogado, e serem apreciado o mérito do recurso, ou seja, os vícios 
imputados ao acto recorrido que consistem na violação de Lei nacional 
e comunitária.

As disposições legais nacionais que se consideraram violadas foram, 
respectivamente:

a) O art° 11°, 1, do Decreto -Lei n° 372/93, de 29 de Outubro, sobre 
a concessão de auxílios de Estado;

b) O Regulamento de Transporte em Automóvel, Decreto 37.272, 
art°s 72°, 74°, 97°, e 127°;

c) Os Regulamentos Comunitários 1191/69 e 1107/70, sobre os au-
xílios de Estado no sector dos transportes;

d) Os artigos 87° e 88° do Tratado CE e foram detalhadas na PI de 
recurso e alegadas em sede de Alegações de Recurso.

XLVIII. Se o Venerando Tribunal “ad quem” tiver dúvidas sobre 
a aplicabilidade ou interpretação das normas de direito comunitário 
originário e derivado invocadas pelas Recorrentes, terá de ponderar os 
termos de um reenvio prejudicial para o TJCE, ao abrigo das alíneas a) 
e b) e último parágrafo, do artigo 234° do TCE, por estarem em causa a 
interpretação e a aplicação de várias normas originárias e derivadas de 
direito comunitário, designadamente, o artigo 87°, designadamente no 
seu n°1 e 88°, designadamente no seu n.º 3, do Tratado, o Regulamento 
(CEE) n.º 1191/69, relativo à acção dos Estados -Membros em matéria 
de obrigações inerentes à noção de serviço público no domínio dos 
transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável e o Regula-
mento (CEE) n.º 1107/70, de 4 de Junho de 1970, relativo aos auxílios 
concedidos no domínio dos transportes ferroviários, rodoviários e por 
via navegável.”

 - O Conselho de Ministros nas alegações de fls. 663 -668 e a STCP 
nas alegações de fls. 672 -688 sustentam que deve ser mantida a decisão 
recorrida.

 - O EMMP emitiu o douto parecer de fls. 695 -699 em que considera 
que as indemnizações à Carris estão a coberto da al. a) do art.º 5.º n.º 1 
do DL 688/73, de 21.12, pelo que improcedem as conclusões XXIX a 
XXXIV sobre o carácter unilateral do acto recorrido.

E sobre a legitimidade activa considera que o Acórdão recorrido 
também decidiu bem.

II – Os Factos:
1 - O Acórdão da Subsecção de 16 de Maio de 2006 que constitui 

objecto do presente recurso, considerou assentes e com relevo para a 
decisão os seguintes factos:

a) Pela Resolução n.º 52/2003, de 3 de Abril de 2003, o Conselho 
de Ministros resolve:

“1 – Aprovar, para o corrente ano, a distribuição de indemnizações 
compensatórias às empresas pelos montantes constantes do quadro anexo 
à presente resolução, da qual faz parte integrante.

2 – Considerar que as verbas distribuídas revestem a seguinte na-
tureza:

(…)
c) As indemnizações compensatórias à Carris – Companhia Carris de 

ferro de Lisboa, E.P., à STCP – Sociedade de Transportes Colectivos 
do Porto, SA, SOFLUSA – Sociedade Fluvial de Transportes, SA e à 
TRANSTEJO – Transportes Tejo SA decorrem das obrigações assumidas 
em termos de exploração, de transportes e de tarifas.

(…)”.
b) No referido quadro anexo, e na parte que interessa para o presente 

processo, constava o seguinte:
Sector/empresa indemnizações (em euros)
Transportes Rodoviários
Carris… 40.916.478
STCP… 12.376.201
III – Apreciação. O Direito.
O supra citado Acórdão analisou várias questões, a saber:
(i) ineptidão da petição inicial por falta de indicação das normas 

violadas pelo acto impugnado;
(ii) e por violação do art. 56º do RSTA;
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(iii) irrecorribilidade do acto impugnado;
(iv) ilegitimidade activa;
As questões foram apreciadas pela ordem indicada, tendo -se rejeitado 

o recurso com base no seguinte:
“a) por ineptidão da petição inicial, quanto à genérica invocação da 

violação do Regulamento dos Transportes Automóveis e Dec. Lei 90/91, 
de 23 de Fevereiro;

b) por irrecorribilidade da resolução impugnada, na parte respeitante 
à Carris – Companhia Carris de ferro de Lisboa, SA;

c) por ilegitimidade activa, na parte em que a Resolução impugnada 
contempla a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA.”

Da alegação de recurso e das conclusões acima transcritas, uma vez 
que não é controvertida a decisão que desconsiderou a violação do RTA, 
resultam como questões essenciais a analisar no presente:

a) a irrecorribilidade do acto impugnado;
b) a ilegitimidade activa das recorrentes.
a) Irrecorribilidade do acto impugnado:
Relativamente a este ponto, para apreciar a pretensão quanto à recor-

rida Carris, o Acórdão recorrido invocou jurisprudência deste Supremo 
Tribunal, que se orienta, de modo que considerou estável, para a na-
tureza jurídica negocial das Resoluções do Conselho de Ministros que 
atribuam indemnizações compensatórias. Invocaram -se em concreto 
os seguintes Acórdãos

 - Ac. do Pleno da 1ª Secção de 23 de Julho de 1998, in Apêndice do 
DR de 12 de Abril de 2001, pág. 873;

 - Ac. 28 de Novembro de 2000, referente ao Processo n.º 40847, in 
Apêndice DR, de 12 de Fevereiro de 2003, pág. 8487;

 - Ac. 18 de Outubro de 2001, que invoca a jurisprudência fixada 
pelo Ac. Do Pleno de 20 de Outubro de 2000 proferido no âmbito do 
processo n.º 34900/34902.

Da mencionada jurisprudência resulta a orientação que entende a 
atribuição de indemnizações compensatórias através de Resoluções de 
Conselho de Ministros referentes a contratos de concessão de serviço 
público, como não possuindo a natureza de acto administrativo na 
medida em que traduziriam o cumprimento dos termos previamente 
acordados no âmbito do contrato de concessão. Tudo se passaria como 
se a Resolução do Conselho de Ministros fosse um simples acto de 
execução de compromissos contratual e previamente assumidos.

Neste sentido, diz o Acórdão recorrido que “o argumento mais forte 
dos recorrentes radica no facto de, não podendo impugnar o contrato 
– por falta de legitimidade –não haver possibilidade de reagir contra o 
pagamento de tais indemnizações.”, mas acaba por concluir, invocando 
jurisprudência do Pleno, que este “deixou claro que o facto da Resolu-
ção em causa não ser um acto administrativo, não impedia a tutela de 
pretensões das partes lesadas, “maxime”, através da «acção própria 
indemnizatória ou outra»»”.

Concluiu então que, relativamente à Carris, a Resolução do Conselho 
de Ministros impugnada consistia em acto de cumprimento ou execução 
do contrato de concessão e por isso não existe um acto administrativo 
impugnável.

Vejamos se é de manter este entendimento.
1  - O problema da natureza jurídica da Resolução do Conselho de 

Ministros em apreço insere -se no âmbito das actuações praticadas pela 

Administração para a execução de contratos por si celebrados, problema 
este que tem vindo a dividir a nossa jurisprudência.

Situação idêntica à presente, mas relativamente à prestação de serviço 
público por parte da RTP, foi analisada neste Tribunal, na Secção e no 
Pleno, e neste, por Ac. de 23 de Junho de 1998, veio a considerar -se, ao 
contrário da Secção, que a atribuição de indemnizações compensatórias 
por via de Resolução de Conselho de Ministros à RTP configurava acto 
de execução de contrato de concessão anteriormente celebrado, por isso, 
sem natureza de acto administrativo, mas sim de acto negocial.

A questão não reúne, porém, total consenso.
De facto, o Acórdão supra citado contou com um voto de vencido, o 

qual se baseou essencialmente no facto de a quantificação da indemni-
zação compensatória então atribuída resultar de actuação unilateral da 
Administração, pois que era esta que procedia aos cálculos do efectivo 
custo da prestação de serviço público efectuada pela RTP, de acordo com 
os princípios para tanto fixados. Sublinhava -se então que” Não há pois, 
nesta matéria, quantificação por acordo, na fixação pela Administração 
nos termos da lei”.

É esta a perspectiva que se considera preferível. Atendendo aos va-
lores em presença, maxime a que se está neste processo ainda em sede 
da apreciação relativa aos pressupostos processuais para admitir a causa 
ao julgamento sobre a respectiva substância ou mérito, considera -se 
mais adequado o entendimento que favoreça o acesso a essa pronúncia 
de mérito, em consonância com o princípio constitucional da tutela 
efectiva dos direitos dos administrados que já se achava consagrado 
no art.º 268.º n.º4 quando o meio processual foi interposto, embora no 
caso fosse ainda o recuso contencioso de anulação.

A perspectiva que se adopta foi também a que o Tribunal acolheu 
nos Acórdãos da Secção de 4 e 30 de Outubro de 2001, e publicados 
no Apêndice do DR, de 23 de Outubro de 2003, volumes I e II, res-
pectivamente.

Nestes arestos, para apreciar a natureza jurídica de actuações da 
Administração que tinham, a montante, a existência de um contrato, 
o Tribunal analisou a materialidade subjacente às referidas actuações, 
concluindo que, sempre que a autoridade administrativa actue “(…) com 
base numa autorictas geral, arrogando -se o poder de definir, de modo 
unilateral autoritário, a situação jurídica do recorrente”, praticará um 
verdadeiro acto administrativo (Ac. STA de 4 de Outubro de 2001, cit., 
pág. 7235). De modo mais concretizado para o problema que ora nos 
ocupa, pronunciou -se também o Ac. de 30 de Outubro, acima citado. 
Neste aresto, ao analisar a natureza jurídica de uma actuação adminis-
trativa que foi desenvolvida no âmbito da execução de um contrato, 
o Tribunal considerou que a necessidade de conferir a devida tutela a 
terceiros afectados com o contrato, sem afastar o meio próprio de im-
pugnação, “(…) pode levar é à revisão da transposição acrítica para 
o direito administrativo do dogma dos efeitos relativos dos contratos e 
a confrontar o art. 825º do Código Administrativo (que nele se inspira) 
com o Princípio da Tutela Jurisdicional Efectiva ou, em alternativa, 
a reconhecer em actos deste tipo uma dupla natureza para efeitos de 
tutela judicial – o que não é herético, se resistirmos à tendência para 
a reificação dos conceitos jurídicos contrapondo -lhe uma perspectiva 
funcional, instrumental ou operativa  -, consoante a esfera jurídica que 
se afirme lesada pela Administração seja a da outra parte no contrato 
ou a de terceiros atingidos nos seus direitos(…)”, in Ac. cit., pág. 6193, 
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(negrito nosso). Esta passagem, para além de ser útil para análise da 
natureza jurídica da Resolução de Conselho de Ministros sob análise, 
afigura -se também adequada para aferir da legitimidade das Recorrentes, 
ponto que adiante se analisará.

Partilhamos do entendimento preconizado pelo Acórdão acabado de 
citar quando refere a necessidade de: “(…) encontrar um critério que 
permita distinguir, nas actuações da Administração intencionadas a agir 
sobre situações governadas por contratos administrativos, aquelas que 
são configuráveis como acto administrativo daquelas outras que actuam 
um direito potestativo de génese contratual.” Como se vê, a similitude 
da problemática é por demais evidente, pelo que voltamos a constatar 
a dificuldade da operação quando se pretende efectuar esta distinção.

E considera -se também de adoptar o entendimento do Acórdão que 
temos vindo a citar, de que“(…) no silêncio da lei, só numa apreciação 
casuística se pode discernir se a pronúncia administrativa traduz uma 
declaração de vontade negocial ou uma estatuição autoritária aplica-
dora do direito ao caso, devendo a linha traçar -se mediante critérios de 
ordem material, como sejam as causas jurídicas da conduta adoptada, 
os seus conteúdo e sentido e os efeitos que legalmente lhes sejam 
reconhecidos.” (negrito nosso).

Para além de se ter por adequada a adopção de uma perspectiva 
material para traçar a fronteira entre estas duas esferas da actuação ad-
ministrativa, os elementos utilizados no Acórdão citado, são passíveis de 
se aplicarem, por transposição, ao caso vertente. De facto, a atribuição 
de uma indemnização compensatória não resulta apenas da circunstância 
de a mesma se encontrar prevista num contrato de concessão.

Na realidade, deveremos ter presente o motivo que leva o Estado a 
atribuir indemnizações compensatórias. Tal motivo reconduz -se à neces-
sidade de ressarcir o operador que presta o serviço público em causa, dos 
custos que tem de suportar pelo facto de, prestando um serviço público, 
o concessionário não ter a possibilidade de repercutir no preço final das 
tarifas cobradas a totalidade do custo necessário para a prestação do 
mesmo, devido às imposições decorrentes das condições impostas na 
prestação do serviço público. Quer isto dizer que o primeiro obrigado 
à prestação do serviço público é o Estado, muito embora possa utilizar 
outras entidades para a prestação efectiva do mesmo.

O modo como o Estado transfere para estes operadores a prestação 
efectiva dos serviços em causa baseia -se muitas vezes no instrumento 
contratual da concessão. Contudo, esse facto, por si só, não descarac-
teriza as indemnizações compensatórias como um custo de serviço 
público cujo responsável originário é o Estado. Deste modo, sendo 
as indemnizações compensatórias da responsabilidade do Estado, por 
corresponderem a uma tarefa originária do Estado, atribuídas por acto 
praticado por órgão da Administração, o certo é que consistem num 
montante calculado não por recurso a regras pré -establecidas no contrato, 
mas a regras que no caso são apresentadas pelos recorrentes como tendo 
sido impostas unilateralmente pela Administração, definindo assim a 
situação individual e concreta das empresas que as recebam.

A ser assim, sendo certo que o Acórdão recorrido não entrou na análise 
do alegado nestes termos, a natureza de tais indemnizações não poderá 
entender -se como puramente contratual, muito embora apresente, já o 
dissemos, um certo quid negocial.

É pois na origem da previsão da cláusula contratual atributiva de 
indemnização compensatória, que encontramos a causa jurídica mais 

remota da mesma: o facto de ser o Estado o primeiro obrigado à prestação 
de serviços públicos. É precisamente por isso que assume o encargo 
de comparticipar nos custos de prestação desses serviços públicos, 
prestados por outros operadores económicos, o que faz por via das 
indemnizações compensatórias. Mas, a concreta atribuição das mesmas 
encontra causa jurídica não naquela genérica previsão contratual, mas 
sim no verdadeiro exercício do poder público, que é, neste domínio, um 
verdadeiro poder -dever, ou um poder funcional resultante do modelo 
de organização estadual consagrado na Constituição.

Para além disso, o conteúdo, sentido e efeitos da Resolução do Con-
selho de Ministros que atribuiu a indemnização compensatória à Carris 
correspondem à definição, com efeitos imediatos para a Administração e 
para terceiros, de uma situação individual e concreta, por acto unilateral. 
Nem o acto impugnado refere que a indemnização atribuída resulta do 
respectivo cálculo segundo as regras determinadas pelo contrato, mas 
apenas que decorrem das obrigações assumidas pelas empresas que 
prestam o serviço, em termos de exploração, de transportes e de tarifas.

Assim, o simples facto de o contrato de concessão celebrado entre 
o Estado e a Carris prever compensações e estabelecer condições de 
exploração e de tarifas não é, por si só, suficiente para afastar a natureza 
de acto administrativo de actuações da Administração neste âmbito como 
aquela que fixou a indemnização compensatória impugnada.

Neste sentido se pronuncia Alexandra Leitão in”Anotação ao Ac. 
STA de 23 de Junho de 1998  - Cadernos de Justiça Administrativa 
n.º 25, pág. 23:

”(…) o facto de o contrato prever expressamente a prática de cer-
tos actos por parte da Administração contraente não pode, por si só, 
determinar a natureza negocial dos mesmos. Pelo contrário, o critério 
para determinar a natureza jurídica dos actos de execução do contrato 
praticados pela Administração não pode assentar nas cláusulas do 
contrato sob pena de estar na disponibilidade das partes a definição 
do próprio conceito de acto administrativo”.

Deste modo, para facilitar a distinção entre acto administrativo e 
acto negocial no âmbito da execução de um contrato celebrado pela 
Administração, a Autora propõe que se proceda “(…) a uma comparação 
entre o contrato celebrado pela Administração e o regime do contrato 
análogo celebrado entre privados”, vd. ob. e loc. cits.

Este critério, adverte a Autora citada, só pode ser utilizado relativa-
mente aos contratos com objecto passível de acto de direito privado, 
como por exemplo sucede nas empreitadas. No caso presente, embora 
a actividade de transporte decorra de um poder funcional do Estado no 
cumprimento de obrigações de que é o titular originário, sai reforçada 
a predominância do direito público e a mais consentânea igual natureza 
do acto que fixou a indemnização compensatória.

2  -Concretamente, na atribuição de indemnizações compensatórias 
pelo Estado a operadores de serviço público, é de acolher a asserção de 
que “(…) o facto de este acto estar previsto no contrato não infirma, 
por si só, a sua natureza autoritária e unilateral (…) (loc. cit.)”.

Assim, a indemnização compensatória inserida em cláusula contratual 
de um contrato de concessão de serviço público, mas liquidada segundo 
critérios e métodos dependentes da vontade do ente público, não pode 
entender -se como puramente contratual.

Em suma, na medida em que a indemnização é fixada e atribuída por 
via de Resolução de Conselho de Ministros e determinada com base 
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em critérios normativos ou dependentes de apreciações casuísticas 
da Administração, ainda que no âmbito da execução de contrato de 
concessão, estaremos perante um acto administrativo que concretiza e 
integra a eficácia de cláusula contratual, a qual de outro modo não tinha 
condições para produzir efeitos e só assim resulta definida de modo 
exacto uma situação específica, individual e concreta da empresa ou 
empresas beneficiárias.

A corroborar este entendimento acresce dizer que a previsão contra-
tual de indemnizações compensatórias não é geralmente eficaz por si 
mesma, de modo isolado. Necessitará de acto subsequente, praticado 
ou por acordo das partes ou unilateralmente pelo órgão administrativo 
competente, pois só um acto deste segundo tipo pode em concreto definir 
o quantum da indemnização a atribuir referente a um certo período de 
prestação do serviço.

E, no caso, se bem se analisar a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 52/2003, verificar -se -á que a mesma decorre do disposto no DL 
n.º 54/2003 de 28 de Março, o qual estabelece as regras de execução 
orçamental, tendo ainda em conta, e passamos a citar: “os regimes legais, 
(…) os compromissos concretos decorrentes de contratos de concessão 
e convénios outorgados pelo Estado, relativos à prestação de serviço 
público, em vigor no corrente ano.”.

Como se vê, é a própria Resolução de Conselho de Ministros a referir 
que a distribuição e concretização das indemnizações compensatórias 
que atribui se baseia não apenas nos contratos de concessão, mas tam-
bém nos regimes legais aplicáveis e em compromissos concretos, senão 
mesmo em determinações também concretas da parte pública para serem 
executadas naquele período temporal pelas empresas em causa.

3  - Assim, caberá ainda determinar com mais precisão o regime 
legal aplicável às operações de quantificação das indemnizações ou 
“subsídios” a atribuir, tentando por essa via dilucidar a importância 
dos mesmos na Resolução de Conselho de Ministros que distribuiu as 
ditas indemnizações.

E referimo -nos a compensações, indemnizações ou subsídios porque, 
como veremos adiante, os diferentes regimes estabelecidos na lei para 
as diversas situações contempladas na Resolução do CM que está em 
causa nos autos utilizam as referidas expressões mais de acordo com a 
época dos diplomas do que por razões de diferente natureza ou regime 
jurídico dos montantes atribuídos

Ora, voltando à Resolução do Conselho de Ministros sob análise, 
verifica -se que apesar de fundamentar a atribuição de indemnizações 
compensatórias às demais empresas aí contempladas, invocando em 
concreto os regimes legais aplicáveis, o mesmo não sucede no caso das 
recorridas Carris e STCP, as quais surgem referenciadas na alínea c) 
da dita Resolução, indicando -se como fundamento concreto para a sua 
atribuição “(…) as obrigações assumidas em termos de exploração de 
transportes e tarifas”. Pensar -se -ia então que outro fundamento não 
haveria para a atribuição destas indemnizações que não o contratual-
mente assumido, designadamente com a Carris, por via do contrato de 
concessão.

Contudo, tal não é evidente, nem corresponde à realidade com exac-
tidão, como passamos seguidamente a verificar:

Em primeiro lugar cabe referir que o modo como está regulada a 
atribuição à Carris do montante que lhe foi atribuído na Resolução im-
pugnada demonstra por si só que se trata de acto unilateral no âmbito 

do contrato, o qual produz efeitos independentemente de aceitação ou 
acordo prévio da empresa, pelo que não pode deixar de ter a natureza 
de acto administrativo destacável.

Efectivamente, diz o art.º 5.º do DL 688/73, de 21 de Dezembro que 
regula a concessão do serviço público à Carris:

Artº 5.º  - 1. O Estado, por intermédio do Fundo Especial de Trans-
portes Terrestres (F. E. T. T.), atribuirá à Carris subsídios não reem-
bolsáveis sempre que:

a) Por imposição do interesse público, como tal reconhecido pelo 
Ministério das Comunicações, a Carris tenha de manter equipamentos 
ou prestar serviços em condições ou a preços incompatíveis com uma 
gestão financeira equilibrada;

b) A Carris suporte encargos anormais a que não estejam sujeitas as 
empresas que com ela concorram no mercado dos transportes.

2. No cálculo dos subsídios referidos no número anterior serão de-
duzidos os montantes correspondentes às vantagens de que a Carris 
beneficie relativamente às empresas que com ela concorram no mercado 
dos transportes.

3. Os subsídios referidos no n.º 1 constituirão receita de exploração 
da Carris e deverão, como tal, ficar expressamente indicados nas suas 
contas.

4. Até 1 de Novembro de cada ano, a Carris elaborará e enviará ao 
Ministério das Comunicações um programa de exploração, contendo 
o orçamento das receitas e despesas para o exercício seguinte, onde se 
terá em conta o disposto nos números anteriores.

5. Examinado o programa de exploração e a previsão orçamental 
referidos no número anterior, para o que o Ministério das Comunicações 
ouvirá a Câmara e poderá requerer quaisquer dados ou informações 
complementares, bem como realizar todas as diligências que entenda 
necessárias, o Ministro das Comunicações proferirá despacho a indicar 
o quantitativo dos subsídios que porventura hajam de ser concedidos 
nos termos deste artigo, pela forma que for julgada mais conveniente, 
podendo ser escalonados ao longo do exercício ou mesmo antecipados 
quando a situação da tesouraria o exija.

6. O orçamento referido nos números anteriores será revisto antes de 
30 de Junho, com o objectivo de verificar o seu acordo com a evolução 
real da exploração, sendo o acerto final da importância porventura a 
atribuir como subsídio feito no termo do exercício respectivo.

7. O estabelecido no n.º 4 constituirá o desenvolvimento, para o 
respectivo exercício, de um plano plurianual de actividade da Carris, 
elaborado e apresentado de acordo com o disposto em despacho do 
Ministro das Comunicações, e do qual constarão as previsões financeiras 
relativas à exploração e aos investimentos”. (destacado nosso).

A transcrição efectuada mostra -nos o modo como a lei determina que 
sejam atribuídos os subsídios à Carris em que sobressaem a previsão 
de um procedimento administrativo conduzido pela entidade pública e 
de uma decisão unilateral com efeitos imediatos.

Cabe a este propósito referir agora que a STCP é também uma socie-
dade anónima de capitais exclusivamente públicos, concessionária com 
o exclusivo de exploração, nos termos dos DL 202/94, de 23/7 e 379/98, 
de 27.11, que integra, portanto o sector empresarial do Estado.

Podemos também constatar que a 7 de Junho de 2004, por Resolução 
de Conselho de Ministros n.º 70/2004, atribuíram -se montantes às em-
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presas prestadoras de serviço público, as quais procediam ao transporte 
rodoviário de passageiros.

1. Nessa Resolução (diferentemente do que sucede na Resolu-
ção 52/2003, aqui impugnada) o Conselho de Ministros explicitou que 
a operação de cálculo dos montantes a atribuir se destinavam a ressarcir 
os operadores rodoviários das obrigações de serviço público assumi-
das e se regem pelos critérios estipulados pelo Regulamento (CEE) 
n.º 1191/69, de Conselho de 26 de Junho, o qual veio a ser alterado 
pelo Regulamento (CEE) n.º 1893/91, também do Conselho, de 20 
de Junho.

4 - Perguntar -se -á então se estes regulamentos comunitários se aplicam 
ou não ao caso vertente.

Tudo indica, perfunctoriamente que sim, embora seja bastante para a 
decisão sobre pressupostos processuais que agora cumpre emitir, uma 
aproximação ao regime jurídico aplicável que permita entender o racio-
cínio relativo à apreciação do pressuposto da recorribilidade do acto.

Efectivamente, apesar de a Resolução de 2004 prever a atribuição 
de indemnizações compensatórias a operadores privados que haviam 
denunciado os acordos referentes à utilização de títulos combinados de 
transporte na área metropolitana de Lisboa poder ser entendida como 
diferente da situação presente, tal não afasta a aplicabilidade dos critérios 
definidos nos ditos regulamentos ao ano a que se reporta este recurso.

Assim, o aspecto essencial é determinar se a Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 52/2003 é acto administrativo ou meramente de execução 
de contrato de concessão anterior.

Para tanto cabe determinar, além da norma já referenciada para regular 
a situação da Carris, como são calculados e atribuídos os montantes 
cujo pagamento é impugnado, melhor, em que termos é que se apura o 
quantitativo exacto da indemnização a atribuir, para validar a conclusão 
sobre se estamos perante um acordo ou um acto unilateral que apesar 
disso produz efeitos imediatos.

O art. 21.º do Regime Geral do Sector Empresarial do Estado, apro-
vado pelo DL n.º 556/99 de 17 de Dezembro, estabelece que, para 
garantia de se atingirem as finalidades de interesse económico geral 
prosseguidas por empresas públicas,

“(…) poderá o Estado recorrer à celebração de contratos com as 
empresas públicas encarregadas da gestão de serviços de interesse 
económico geral, contemplando, designadamente, a atribuição de in-
demnizações compensatórias na medida do estritamente necessário à 
prossecução do interesse público.”

E estabelece ainda:
“2  - Estes contratos visarão assegurar a adaptação permanente à 

evolução das circunstâncias, inclusive técnicas e tecnológicas, e à sa-
tisfação das necessidades colectivas, conciliando a eficácia económica 
dos operadores com a manutenção da coesão social e a luta contra a 
exclusão.

3  - Os contratos a que se refere o presente artigo, que envolvam a 
assunção de obrigações ou de compromissos financeiros por parte do 
Estado ou de outras entidades públicas, deverão prever a respectiva 
quantificação e validação, cabendo aos serviços competentes do Minis-
tério das Finanças a emissão de parecer prévio à sua celebração, bem 
como o acompanhamento geral da execução das suas cláusulas”.

E finalmente:
”4  - O regime das indemnizações compensatórias consta de decreto-

-lei especial”.
Cabe enquadrar a situação presente à luz das normas citadas, pois é 

inequívoco que, ao actuarem como operadoras no sector de transportes na 
prestação de um serviço público, tanto a Carris como a STCP preenchem 
os pressupostos do artigo 2.º do DL 558/99, isto é, integram o sector 
empresarial do Estado e, atendendo à actividade exercida são “empresas 
encarregadas da gestão ou exploração de serviços de interesse económico 
geral”, aplicando -se -lhes, portanto, os referidos normativos.

Contudo, no que tange à determinação do quantitativo a atribuir em 
sede de indemnização compensatória, apesar de o referido no n.º 4 trans-
crito, estabelecer que o regime aplicável às mesmas constará de decreto-
-lei especial, a verdade é que tal diploma ainda não se conhece.

De facto, o único regime de regulamentação da atribuição das in-
demnizações compensatórias actualmente em vigor é o resultante da 
Portaria 46 -A/2001, publicada no DR n.º 21, série I - B, 1º Suplemento, 
de 25 de Janeiro, a qual se aplica, no entanto, ao programa de desen-
volvimento rural, e não ao sector empresarial.

Deste modo, perante a ausência de legislação nacional, mas exis-
tindo regulamentos comunitários aplicáveis ao sector dos transportes 
rodoviários e destinados a ressarcir os operadores que prestem serviço 
público neste domínio das obrigações de serviço público que tenham de 
assumir, razões substanciais não se vislumbram, neste estado da causa, 
para afastar a aplicação destes regulamentos ao caso vertente.

Neste enquadramento da matéria, e observando os diversos critérios 
fixados pelos citados regulamentos, em concreto, nas disposições dos 
art.ºs 1º n.º1, 4 e 5º do Regulamento (CEE) n.º 1893/91 do Conselho de 
20 de Junho, e Secções II, III, e IV, arts. 6º n.º2, 9º n.º1, 10º n.º1, 11º, 12º, 
13º n.º1, e finalmente arts. 15º e 16º do Regulamento (CEE) n.º 1191/69 
do Conselho de 26 de Junho, pode concluir -se que a fixação da indem-
nização compensatória a atribuir às empresas que suportem obrigações 
de serviço público obedecem aos critérios materiais estabelecidos pelos 
art.ºs 10.º; 11.º e 12.º do Reg. 1191 e pressupõem um procedimento que 
culmina na prática de acto de quantificação da indemnização a atribuir 
a uma, ou mais, empresas em concreto.

Ora, no caso em análise, e dos elementos constantes do processo, 
tudo vai no sentido de que a determinação se fez por acto unilateral 
previsto genericamente no contrato, mas conduzido pela Administração 
em procedimento destinado ao efeito e concluído pela prática de um 
acto unilateral eficaz e vinculativo.

O Regulamento comunitário é directamente dirigido às relações jurí-
dicas a que se refere pelo que goza de aplicação directa a partir da sua 
publicação e entrada em vigor, embora não esteja em causa a respectiva 
aplicação específica ao caso nesta fase, que é dirigida à apreciação dos 
pressupostos processuais.

Em virtude do exposto conclui -se que o acto praticado pelo Conselho 
de Ministros através da Resolução n.º 52/2003 que atribui à Carris uma 
indemnização compensatória não é um simples acto negocial decorrente 
de contrato de concessão. É verdadeiramente um acto administrativo, 
regido por normas de direito público, integrativo de eficácia concreta 
da cláusula inserida no contrato de concessão que prevê a atribuição à 
empresa beneficiária de indemnizações compensatórias, que define nesse 
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momento e de modo unilateral, uma situação individual e concreta. Como 
tradicionalmente era designado, um acto administrativo destacável.

Neste sentido decidiu, em caso paralelo, o Ac. de 13.02.1996, no 
P. 032282, do modo que sumariou assim:

“II  - Das disposições conjuntas da alínea g) do art. 51º e nº 3 do 
art. 9.º ambos do E.T.A.F., resulta que quando a Administração con-
tratante pratique actos administrativos no quadro da execução dos 
contratos administrativos, a apreciação da respectiva validade far -se -á 
através de recurso contencioso.

III  - A Resolução do Conselho de Ministros que, em execução do 
contrato de concessão acima referido atribui uma indemnização com-
pensatória à R.T.P. S.A., tem implícita a decisão unilateral e autoritária 
que a reconhece, destinada a produzir efeitos externos capazes de afectar 
imediatamente direitos e interesses legalmente protegidos, nomeada-
mente dos recorrentes que, como operadores privados da Televisão, 
concorreu em pé de igualdade com a RTP no mercado publicitário, 
sendo para aquelas a única fonte de receitas.

IV  - Tal acto configura um verdadeiro acto administrativo pondo 
em causa direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros, e, 
consequentemente susceptível de recurso contencioso”.

Portanto, a Resolução do Conselho de Ministros que atribui à Carris 
uma indemnização compensatória, como a Resolução n.º 52/2003, que 
é impugnada neste processo, é acto administrativo recorrível.

Assim, não pode manter -se nesta parte a decisão recorrida.
b) Da Legitimidade activa das Recorrentes:
O Acórdão recorrido analisou da falta de legitimidade das Recorrentes 

em relação à indemnização concedida à STCP, porquanto tinha antes 
concluído pela irrecorribilidade da Resolução do Conselho de Ministros 
que atribuiu indemnização semelhante à Carris.

Haverá contudo de a reequacionar a questão da legitimidade das 
recorrentes à luz do entendimento diferente, acima apontado, segundo 
o qual a resolução de Conselho de Ministros é verdadeiro acto admi-
nistrativo, quer no tocante à STCP, quer no tocante à Carris. Daí que as 
considerações seguintes sobre a legitimidade activa pretendam aplicar-
-se às duas empresas.

1 -No que respeita ao acto que considerou impugnável (aquele que 
atribuiu a indemnização compensatória à STCP), o Acórdão recorrido 
entendeu que falecia às recorrentes legitimidade activa bastante para 
tal impugnação contenciosa.

Entendimento que ancorou essencialmente na noção de legitimidade 
processual à luz do art. 46º n.º 1 do Regulamento do STA. Citando 
Vieira de Andrade, (1) o Acórdão proferido delimitou o problema da 
legitimidade processual dos Recorrentes à questão de saber “(…) se o 
interesse invocado (…) é um interesse directo e pessoal ou seja, com 
repercussões sobre um bem jurídico susceptível de apropriação pelos 
respectivos sujeitos jurídicos, ou se, o interesse em causa não passa de 
um “interesse indirectamente protegido sem qualquer óbvia diferen-
ciação, relativamente às recorrentes” (direito reflexo)”.(sublinhado 
do Acórdão).

Nas considerações e análise que expendeu a propósito desta matéria, 
deu como assente que as conclusões a que chegasse sempre se aplicariam 
à ANTROP, desde que, naturalmente, se aplicassem a cada uma das suas 
Associadas, presentes a título individual nos autos em causa, abordando 
por isso em termos conjuntos a questão da legitimidade activa daquela 

associação e das associadas que são parte como recorrentes (cfr. pág. 34 
do Acórdão recorrido).

No final, o Acórdão veio a considerar: “Tendo em conta a posição 
assumida pelas recorrentes julgamos que o interesse que as mesmas 
afirmam ter na anulação do acto recorrido não é um interesse directo 
e pessoal.” sublinhado do acórdão).

Tal sucederia porque “A anulação do acto implica apenas a restituição 
das quantias recebidas pela STCP. Não implica nada mais no mercado 
de transportes. Os preços, os percursos, a exclusividade da exploração 
da STCP são mantidos tal como estavam, mesmo que o acto recorrido 
venha a ser anulado: a situação de distorção da concorrência, a existir 
(nestes pontos) mantém -se idêntica com ou sem a anulação do acto 
impugnado”. Por isso, entendeu o Tribunal que não havia legitimidade 
activa por parte das recorrentes, porquanto não se poderia invocar a 
“(…) eventual distorção de concorrência como a lesão determinante 
da legitimidade, uma vez que a mesma não resulta em termos de cau-
salidade do acto impugnado. A distorção da concorrência que as re-
correntes alegam, ao fim e ao cabo, é causada por actos anteriores ao 
acto recorrido e não por este”.

Assim, entendeu o Tribunal que: “Atendendo apenas aos efeitos 
da anulação – e é essa eficácia que há -de traduzir a lesão de um bem 
jurídico radicado na esfera das recorrentes – não vislumbramos que 
a mesma possa beneficiar em concreto cada uma das recorrentes. 
Colocando a questão sob o prisma contrário, não se vê qual o bem 
jurídico de cada uma das recorrentes que é lesado com a atribuição 
de indemnizações compensatórias”.

Passemos em revista a questão assim proposta.
A interposição do recurso em causa ocorreu ao abrigo da legislação 

anterior ao CPTA pelo que haverá que não ceder a entendimento mais 
abrangente carreado para o processo em virtude das soluções do ac-
tual CPTA, e aplicar em exclusivo a lex temporis, mesmo em matéria 
processual, dado que essa é a determinação contida no art.º 5.º n.º 1 
da L. 15/2002.

Ainda assim, haverá que definir aquilo que, no caso vertente, possa ser 
reconduzido a um interesse directo pessoal e legítimo na impugnação do 
acto administrativo de atribuição de indemnizações compensatórias por 
parte do Estado à Carris e à STCP. É neste enquadramento que temos de 
delimitar a questão da legitimidade activa das recorrentes.

Em primeiro lugar, haverá que distinguir a posição processual da 
ANTROP, a qual surge nos presentes autos na qualidade de associação 
nacional de transportadores rodoviários de passageiros, na defesa dos 
interesses comuns dos seus associados, da posição que cada uma das 
outras recorrentes assume no processo.

De facto, apesar de a Recorrente ANTROP se assumir como interve-
niente processual na defesa dos interesses dos seus associados, haverá 
que averiguar se tal será ou não suficiente para sustentar a sua legiti-
midade enquanto detentora de um interesse directo, pessoal e legítimo 
afectado pelo acto sob impugnação.

Na petição de recurso a recorrente apresenta -se como uma Associação 
representativa de empresas de transporte a quem cumpre fazer valer os 
direitos e interesses das associadas em juízo (arts. 1º e 2º da PI). No 
recurso jurisdicional a recorrente ANTROP continua a apresentar -se em 
juízo, no geral, nestes mesmos termos, muito embora a invocação da sua 
qualidade de recorrente em representação concreta de outras empresas 
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suas associadas além das recorrentes nos autos, não surja em nenhuma 
das conclusões das alegações de recurso apresentadas.

Por outro lado, na configuração do interesse que sustenta, actuando 
em representação das suas associadas que são já parte no processo, a 
ANTROP não teria legitimidade activa, já que elas estão directamente 
a defender os seus interesses e haveria uma duplicação desnecessária.

Alegam as recorrentes, e a ANTROP também, na conclusão XXXV 
das alegações de recurso: “quanto à legitimidade para recorrer, as 
Recorrentes sustentaram e alegaram que a distorção da concorrência 
originada pelos auxílios de Estado impugnados lhes causa uma lesão 
económica”. Esclarecem ainda na conclusão XXXVI que “o bem jurí-
dico de que as Recorrentes são titulares e que é directamente afectado 
com a atribuição de auxílios de Estado em questão é a possibilidade de 
permanecerem e subsistirem no particular mercado em que concorrem 
sem se verem forçadas a perder dinheiro até falir ou a saírem desse 
mercado por força de uma concorrência desleal”.

2 - Ora, configurada desta forma a actuação das recorrentes, deter-
minar se a ANTROP em particular, enquanto subjectividade jurídica 
autónoma, pode ou não assumir -se como interveniente com legitimidade 
processual bastante para impugnar o acto em causa passará por saber 
se à mesma assistem ou não poderes bastantes para representar as suas 
associadas em juízo.

Excluída a representação das demais recorrentes nos presentes autos, 
relativamente às restantes empresas operadores de transportes, também 
elas associadas da ANTROP, a questão permanece em aberto. Note -se 
que o posicionamento da ANTROP nos presentes autos pressuporá 
sempre uma actuação em representação das suas associadas, facto que 
importa sublinhar uma vez que, a circunstância de não se ter interes-
sado por demonstrar facticamente a suportação de um efeito negativo 
decorrente da atribuição de indemnizações compensatórias à Carris e à 
STCP que directamente se repercutisse na sua esfera jurídica, enquanto 
entidade associativa, demonstra que a respectiva legitimidade processual 
é alicerçada apenas na representação activa de interesses de associadas 
que não estão directamente como recorrentes.

Enquanto Associação que pretende defender os interesses dos seus 
associados, é natural que procure desempenhar um papel relevante na 
promoção de todas as actuações passíveis de garantirem tal defesa.

De entre elas, contudo, a impugnação contenciosa de actos adminis-
trativos só será viável se os estatutos ou a lei lhe conferirem essa legiti-
midade e ainda, se ela própria se apresentar em juízo em representação 
das suas associadas, o que, na verdade, faz. A sua actuação em juízo, em 
representação de associadas deverá efectuar -se em termos tais que de-
monstrem ao Tribunal, ou ao menos tornem verosímil, um benefício que 
directamente se produza na esfera jurídica daquelas suas representadas 
em resultado da anulação do acto em apreço. Essa demonstração, no caso 
da ANTROP, foi relativamente pouco sublinhada nos autos, mas ainda 
assim há -de considerar -se existente, identificando -se como benefício 
directo a realização do fim para o qual a ANTROP foi constituída, pois 
não pode esquecer -se que actua como pessoa colectiva associativa na 
defesa dos interesses dos seus associados, razão pela qual não se poderá 
ler a existência de “interesse directo e pessoal” neste caso nos mesmos 
termos em que tal ocorre no caso de recorrentes que sejam pessoas 
singulares, ou representantes no sentido mais estrito.

É de sublinhar, também, que o interesse dessas associadas que é 
defendido não é o interesse geral da sã concorrência, mas a afectação 
económico -financeira que pode resultar para o negócio de cada uma das 
empresas associadas da atribuição pelo poder público de um montante 
dito compensatório, a um operador do mercado, apelando a razões do 
serviço público, mas que as recorrentes sustentam não ter real corres-
pondência com o serviço prestado e as condições impostas.

3 -A questão está em determinar a forma de verificar o preenchimento 
do pressuposto processual “legitimidade” no caso de uma associação 
de empresas.

O Acórdão recorrido contém referências ao art. 4º n.º 3º do DL 84/99 
de 18 de Março. Contudo, este diploma visa assegurar, tal como resulta 
do seu art. 1º, o exercício da liberdade sindical dos trabalhadores da Ad-
ministração Pública. Deste modo, e apesar de ser verdade que o disposto 
no art. 4º n.º 3 do citado diploma atribui às associações sindicais “(…) 
legitimidade processual para a defesa dos direitos e interesses colectivos 
e para a defesa dos direitos e interesses colectivos dos trabalhadores que 
representem (…)”, atendendo a que a ANTROP é uma Associação de 
direito privado que visa defender os interesses das suas associadas que 
são empresas privadas, é indirecto o contributo que aquele normativo 
pode dar para a solução do presente caso.

O Acórdão sob recurso enquadra o problema de tal modo que reco-
nhece às associações sindicais legitimidade processual bastante para 
defender os interesses dos seus associados, mas quanto às restantes 
pessoas colectivas associativas sustenta uma visão restrita da legitimi-
dade processual.

Na verdade, considera que só estando em causa interesses difusos é 
que as Associações gozariam de legitimidade, entendimento que fun-
damenta na lei de acção popular.

Em ambos os enquadramentos concluiu o Acórdão que resulta clara 
a ausência de legitimidade processual da ANTROP, razão pela qual 
optou por abordar a questão da legitimidade da ANTROP em conjunto 
com a das suas associadas, que parece identificar com as recorrentes 
coligadas“(…) reportando a análise ao interesse destas. Se o interesse 
invocado por estas, não for bastante para lhes conferir legitimidade 
processual activa, então, também a Antrop não terá tal qualidade” - Ac. 
Recorrido, pág. 34.

É este entendimento que vamos sujeitar a reapreciação.
Desde logo, não se vê razão jurídica bastante para sustentar um enten-

dimento tão restrito no que toca à legitimidade processual das pessoas 
colectivas que, como a ANTROP, sejam associações constituídas com 
vista a promover a defesa da actividade profissional exercida pelas 
suas associadas. De facto, sendo a ANTROP uma associação patronal, 
constituída nos termos gerais e tendo os respectivos estatutos sido alvo 
de publicação no Diário do Governo n.º 221, de 24 de Setembro de 
1975, Suplemento da III Série, e em diversos números do Boletim do 
Trabalho e Emprego, a lei que lhe será aplicável, para além dos estatutos 
e respectivo regulamento interno, será a lei aplicável à generalidade das 
pessoas colectivas, ou seja, o disposto nos arts. 167º a 184º, e ainda o 
disposto nos arts. 157º a 166º do Código Civil, bem como o disposto 
no art. 12º n.º 2 e 46º n.º2 da CRP.

Vejamos então, o que pode extrair -se deste elenco de fontes a propósito 
da legitimidade processual que nos ocupa.
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De acordo com o art. 4º n.º 1 dos estatutos da ANTROP, esta associa-
ção tem por fim “(…) o estudo, a prossecução e a defesa dos interesses 
comuns dos seus associados (…) competindo -lhe nomeadamente (…) 
b) representar e defender, por todos os meios apropriados os seus 
associados, junto de todas as entidades públicas e privadas (…); g) 
prestar assistência aos associados, pelos meios e nos termos a definir 
em regulamento, nos domínios jurídico (…); n) em geral, desempenhar 
todas as funções com interesse para os associados”.

No que concerne ao apoio jurídico a prestar aos seus associados, 
dispõe o art. 7º n.º 1 do Regulamento Interno da ANTROP, que deverá 
esta: “Independentemente de outras disposições que venham a ser postas 
em execução no interesse dos associados, prestar: a) assistência técnica, 
de natureza jurídica.” De acordo com o art. 8º do mesmo Regulamento 
dispõe -se que: “1 – A assistência jurídica terá por fim não só esclarecer 
os associados sobre a interpretação e cumprimento das normas legais 
referentes ao exercício da sua actividade, por meio de consultas escritas 
e verbais (…)”, fixando os n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo as condições de 
prestação de tais consultas.

Perguntar -se -á se o apoio jurídico previsto pelos estatutos da ANTROP 
e regulado no respectivo regulamento interno, esgotará, ou não, todas 
as possibilidades de esta actuar em representação dos seus associados 
em sede processual. A resposta a esta questão vai permitir enquadrar o 
problema da legitimidade da ANTROP enquanto recorrente no presente 
recurso.

As expressões usadas nos estatutos determinam uma configuração 
jurídica da ANTROP que lhe permite actuar em todos os campos nos 
quais os seus associados sejam interessados. Por isso, a circunstância 
de o apoio jurídico regulamentado internamente nesta associação estar 
essencialmente pensado em termos consultivos ou informativos, não 
significa que a mesma associação careça de capacidade jurídica bastante 
para actuar, em sede processual, na defesa e representação dos inte-
resses dos seus associados. Esta possibilidade resulta, desde logo, dos 
normativos citados dos respectivos estatutos, mas também da própria 
circunstância de a ANTROP se haver constituído como Associação de 
defesa e promoção dos interesses dos seus associados. Assim, atendendo 
ao que ficou dito, bem como ao disposto no art. 160º n.º 1 do Código 
Civil., e também no art. 12º n.º 2 da Constituição, não vemos razões que 
determinem a restrição do campo de actuação da ANTROP de tal modo 
que num enquadramento geral não lhe seja reconhecida legitimidade 
processual para representar e defender interesses dos seus associados 
em juízo que sejam respeitantes ao conjunto das empresas associadas, 
isto é interesses homogéneos.

Enquadrada a matéria nos termos que antecedem, está demonstrado 
que, de acordo com os estatutos e com a lei, é reconhecida a esta pessoa 
colectiva capacidade jurídica no tocante às actuações convergentes 
para a defesa e representação dos interesses dos seus associados e, 
por consequência, que a averiguação do interesse directo e pessoal da 
ANTROP fica perfeitamente demonstrada. Ou seja, ao assumir -se como 
associação representativa dos interesses dos seus associados, interesses 
esses que se propõe defender em representação dos mesmos, está a 
cumprir uma das finalidades para a qual foi criada, razão pela qual, ao 
fazê -lo, procura não apenas uma vantagem que directa e pessoalmente 
se repercuta na sua esfera jurídica, que é a realização dos seus fins es-

tatutários como associação, mas também na dos seus associados, para 
o que tem legitimidade e capacidade.

Diga -se também que mal se compreenderia solução diversa, por-
quanto redundaria numa injustificada discriminação entre dois tipos 
de associações, reconhecer àquelas que fossem de natureza sindical ou 
que pretendessem actuar no âmbito da acção popular melhor tratamento 
do que àquelas outras que, como a ANTROP, pretendam defender os 
interesses dos seus associados em juízo, apresentando -se igualmente 
legitimadas para tal, quer nos termos dos estatutos, quer nos termos da 
lei. Não se encontra motivo bastante para tratar diferentemente uma 
associação como a ANTROP, conferindo -lhe tutela diversa daquela que 
tem vindo a ser reconhecida, em termos de legitimidade processual, a 
outras associações.

Neste sentido, o recente Acórdão do Tribunal Central Administra-
tivo do Norte, de 22 -03 -2007, no Processo n.º 01991/04.8BEPRT, da 
1ª Secção de Contencioso Administrativo, decidiu que “O Sindicato … 
tem interesse directo em demandar, o interesse de ser o representante de 
quem é”. É o que sucede com a associação empresarial que tem interesse 
em representar aqueles de quem é representante para efeitos económicos 
que dizem respeito de modo convergente a todos os associados.

Quer no caso dos sindicatos, quer em relação a associações de em-
presa, estamos perante associações que, nos termos gerais, são consti-
tuídas para a promoção e defesa dos interesses dos seus associados, às 
quais a lei reconhece personalidade e capacidade jurídicas, desde que 
legalmente constituídas, reconhecimento e fins legítimos dos quais 
decorre a legitimidade para representar os seus associados em juízo.

Atendendo a uma leitura material do princípio da igualdade, conclui-
-se pela inexistência de entraves à possibilidade de a ANTROP figurar 
como recorrente, com legitimidade activa bastante para estar por si em 
juízo a fim de representar interesses convergentes e homogéneos dos 
seus associados.

De resto, é de admitir que a representação de outros associados para 
além dos que são por si partes, se efectue sob a égide da sua Associação 
dado que terão nesta matéria de defesa da legalidade da atribuição de 
verbas como compensação de serviço público de transporte rodoviário 
susceptíveis de alterar em concreto as regras da concorrência, quando 
a sua relação de mercado com as beneficiárias do montante atribuído 
seja menos relevante que a dos intervenientes a título pessoal, seja por 
não actuarem de momento, ou actuarem de modo pouco relevante, na 
área geográfica ou no tipo de transporte em que actuam as empresas 
que beneficiam das indemnizações. Isto sem embargo de o seu interesse 
como concorrentes representados ser, na sua natureza, igual ao que se vai 
apreciar para as empresas que intervêm directamente como recorrentes, e 
tão efectivo como o dos demais operadores neste mercado de transportes 
de passageiros, que embora mais diminuto em relação a cada uma, pode 
economicamente, ser muito relevante, visto no seu conjunto.

Depois destas referências à posição da ANTROP importa agora ana-
lisar a legitimidade, ou falta dela, das empresas recorrentes a título 
individual nos presentes autos, aproveitando -se também para concre-
tizar melhor qual o interesse que todas pretendem alcançar através do 
recurso.

Figuram como recorrentes empresas que actuam como operadores 
de mercado no sector dos transportes. Relativamente a estas, o Acórdão 
recorrido considerou que não assistia legitimidade processual activa 
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bastante à STCTP para figurar como recorrente no processo, sendo de 
admitir, a partir dos termos como trata a questão, que idênticas consi-
derações e decisão tomaria quanto à relação de interesse activo com 
a Carris, não fora o facto de ter com ela excluído a existência de uma 
relação processual pela ausência do pressuposto da recorribilidade do 
acto que lhe era dirigido.

4  -A posição assumida ancorou -se na consideração segundo a qual, 
o interesse das recorrentes particulares não seria directo porque não 
defendem um interesse “susceptível de apropriação individual”, não 
se demonstrando a existência de “um interesse diferenciado”, ou seja, 
próprio das recorrentes, e não meramente geral ou reflexo.

Vejamos então como apresentam as recorrentes o seu interesse:
De acordo com a petição, fica claro que as recorrentes se consideram 

afectadas pela prática de acto administrativo que reputam de ilegal – a 
Resolução de Conselho de Ministros sob impugnação, que é na prática 
um acto plural, que se reconduz a dois actos, visto que contém duas 
decisões autónomas, cada uma delas respeitante a cada uma das empre-
sas visadas. A lesão produzida por tal acto resultaria da ilegalidade do 
mesmo, ou seja, resultaria de se atribuírem à Carris e à STCP indem-
nizações compensatórias sem que se demonstre que o montante a este 
título atribuído corresponde apenas e só às obrigações de serviço público 
suportadas por aquelas empresas, sendo que, segundo vem alegado, elas 
actuam também fora da área da concessão em que têm o exclusivo, e 
esta realidade não é considerada na atribuição da indemnização, tanto 
que aquelas empresas nem dispõem – segundo as recorrentes  - de uma 
contabilidade que separe as duas actividades: a desenvolvida no âmbito 
da concessão, e a restante. Assim, consideram que aquelas empresas 
concorrentes beneficiam de condições de exploração económica de 
outros serviços de transporte que também oferecem no mercado, em 
condições que deviam ser de mercado aberto e livre concorrência, com 
igualdade de oportunidades, mas que passa a fazer -se em termos injus-
tificadamente mais vantajosos para a Carris e a STCTP, do que aqueles 
que são proporcionados aos demais operadores, devido à atribuição 
de indemnizações compensatórias realmente injustificadas, assim se 
alterando as regras da concorrência, por virtude da intervenção do acto 
administrativo impugnado.

5 -O Acórdão recorrido, entendeu que o bem jurídico que as recor-
rentes pretendiam defender seria a preservação das condições gerais de 
normal concorrência.

Contudo, esta leitura não corresponde exactamente à realidade do 
recurso, pois se bem se observar, as recorrentes pretendem nele demons-
trar que, ao atribuírem -se indemnizações compensatórias, em infracção 
dos termos em que a lei permite, o Estado comete uma ilegalidade que 
tem repercussões directas na sua esfera jurídica: desde logo na medida 
em que subsidia a actuação das suas concessionadas a fundo perdido, 
proporcionando a estas a prestação de outros serviços além do conces-
sionado, sem necessidade de adoptarem uma estratégia comercial e uma 
gestão adequada nas áreas geográficas e serviços prestados que estão 
fora do domínio da concessão, onde não existem especificas obrigações 
de serviço público. Este facto, queixam -se as recorrentes, na petição e 
nas alegações, tem como consequência ficarem obrigadas a acompanhar 
os preços e as condições em que as recorridas prestam estes últimos 
serviços, sendo certo que os custos daí advenientes se repercutem di-

rectamente e são também directamente suportados pelas recorrentes, ao 
passo que já assim não sucede com as recorridas.

É pois este o benefício que as recorrentes pretendem retirar da anula-
ção da Resolução do Conselho de Ministros que impugnam.

É um benefício que se repercute directamente na esfera jurídica patri-
monial das recorrentes, muito embora produza efeitos gerais e reflexos, 
não relativamente às recorrentes, mas sim relativamente ao sector de 
actividade económica de transportes globalmente considerado. Assim, o 
que motiva as recorrentes não é a defesa do bem jurídico concorrência. 
Trata -se de reclamar iguais condições na prestação de uma actividade 
económica, igualdade que, alegadamente, foi quebrada pelo acto im-
pugnado, tendo presente que a simples existência de concessão e de 
direitos de exclusividade já perturbam essa igualdade.

Perante esta posição das recorrentes não pode acompanhar -se a posi-
ção do Acórdão recorrido de que “a distorção da concorrência que as 
recorrentes alegam é causada por actos anteriores ao acto recorrido e 
não por este” (pág. 37), pois a verdade é que as recorrentes pretendem 
apenas que não seja atribuída, sob invocação de indemnização compen-
satória, quantia superior àquela que justifica a sua atribuição e que seja 
efectivamente devida, isto é, superior ao montante ajustado a remunerar 
as obrigações de serviço público assumidas contratualmente pela Carris 
e STCP, ou que lhes são impostas.

Caso exista esse excesso, e as recorrentes propõem -se demonstrar 
que é o que sucede, se a anulação do acto impugnado vier a proceder, 
veriam repostas as condições de legalidade, o que seria suficiente para 
obterem o efeito útil que pretendem, que se confunde afinal com o inte-
resse geral na normal concorrência entre as recorrentes e as recorridas, 
reposição essa que, dizem, é condição indispensável para lhes permitir 
prosseguir a sua actividade nos termos devidos, ou seja, «tendo de lidar 
com concessões e exclusivos, mas não ao ponto de ter de suportar as 
desvantagens advenientes da atribuição de benefícios indevidos às 
suas concorrentes».

6 -A posição que as recorrentes invocam corresponde ao que a Consti-
tuição, no art.º 268.º n.º4, designa de “interesses legalmente protegidos”, 
porque a protecção do interesse público na defesa da concorrência, se 
correctamente protegido, implica a satisfação simultânea do seu inte-
resse individual (2).

Este Tribunal adoptou em situações muito próximas da que agora se 
analisa a posição de acolher como parte activa no recurso contencioso 
quem se apresentava com um interesse cujo grau de diferenciação em 
tudo se assemelha e reconduz ao que agora apresentam as recorrentes.

Vamos referir exemplos recentes para clarificar a posição do Tri-
bunal.

No processo 1240/02, Ac. da Subsecção de 3.3.2004, estava em discus-
são a legitimidade processual activa da editora de uma publicação diária 
que pretendia impugnar a deliberação ministerial que decidiu nada opor 
à operação de concentração de empresas distribuidoras de publicações 
daquele tipo. O Tribunal entendeu que existindo um nexo de dependência 
da editora em relação às distribuidores, a concentração deste mercado 
é importante para os seus interesses por poder obter tanto melhores 
resultados quanto melhor funcionar a oferta do mercado de distribuição, 
pelo que o dito acto ministerial importa efeitos directos e imediatos para 
sua esfera jurídica pelo que deve ser admitida a impugná -lo.
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No Ac. do Pleno de 18.5.2004, P. 0269/02, a recorrente era uma 
empresa multinacional que desenvolve a actividade no sector turístico 
e de exploração de zonas de jogo de fortuna ou azar e, com base neste 
facto foi admitida a impugnar a prorrogação da concessão de determi-
nada zona de jogo sem a realização de concurso público. Considerou -se 
naquele Acórdão:

“… a Recorrente interpôs recurso contencioso do acto de autorização 
de prorrogação do prazo de concessão do exclusivo da exploração dos 
jogos de fortuna ou azar na zona permanente de jogo do..., imputando-
-lhe o vício de forma por falta de fundamentação e vícios de violação 
dos princípios da proporcionalidade e da igualdade.

Para fundamentar a sua legitimidade alegou, em resumo que, se o acto 
for anulado poderá haver lugar à abertura de concurso público para 
a concessão da zona de jogo em causa ou, na hipótese de o Governo 
não seguir esta via, à abertura de negociações directamente com os 
possíveis interessados, sendo que qualquer das soluções lhe traria uma 
vantagem ou beneficio que se repercutiria necessariamente na sua esfera 
jurídica, sendo que, nessa perspectiva, tem vindo a desenvolver, desde 
há vários meses, estudos na área de mercado de jogos de fortuna ou 
azar, em Portugal, nomeadamente na zona do..., para o que dispendeu 
avultadas quantias, contratando diversos peritos e encomendando 
estudos e análises para realização de projectos de investimento.

No caso concreto, dúvidas não há de que a recorrente não é titular de 
um direito subjectivo a que seja aberto novo concurso para a exploração 
de jogos de fortuna ou azar na zona de jogo do..., pois que a lei não 
lhe reconhece o direito a evitar a prorrogação do prazo do contrato de 
concessão do exclusivo da exploração desses jogos à recorrida parti-
cular, impondo ao Governo a obrigação de abrir concurso.

Afigura -se -nos, no entanto, contrariamente ao decidido no acórdão 
recorrido, ser a mesma detentora de um interesse legítimo em obrigar 
a cumprir a legalidade relativamente ao acto de prorrogação do re-
ferido contrato.

Na verdade, desenvolvendo a recorrente a sua actividade no sector 
turístico em geral e na exploração de zonas de jogo de fortuna ou azar 
em particular, como alega, tem um interesse conexo com o interesse 
público de fomento turístico que o acto recorrido visa realizar, pelo 
que tem direito a que o seu interesse não seja lesado de forma ilegal. 
Nesta perspectiva, a recorrente é titular de um interesse legalmente 
protegido, estando, por isso abrangida pela garantia constitucional 
do n° 4 do artº 268° da CRP.

Por outro lado, a ser tal acto declarado ilegal com fundamento em 
vício, incompatível com a sua renovação (e a recorrente invocou vícios 
desse tipo), para ela adviria a vantagem de, tendo em conta as possíveis 
soluções a adoptar pelo Governo (eventual abertura de novo concurso 
ou de negociações directamente com os possíveis interessados), poder 
vir a concorrer ou a intervir nessas negociações, sendo que, nessa 
perspectiva, desenvolveu estudos e realizou investimentos.

Como bem refere a recorrente, há um efeito útil que da anulação do 
acto impugnado para ela resulta directamente e que consiste em não 
ver ilegalmente frustrada a sua pretensão de concorrer à atribuição 
da concessão da exploração da referida zona de jogo. Não se trata 
aqui, pois, de servir a legalidade objectiva que, sem dúvida incumbe 
ao Ministério Público. A recorrente retira, efectivamente, da pretendida 
anulação uma vantagem digna de tutela jurisdicional.

Assim, contrariamente ao decidido no acórdão recorrido, é de reco-
nhecer legitimidade à Recorrente, nos termos e para efeito do disposto 
no artº 46° n° 1 do RSTA e 268° n° 4 da CRP”.

Também o Ac. de 25.3.99, P. 034900 decidiu que “A Resolução do 
Conselho de Ministros que, em execução do contrato de concessão do 
Serviço Público de Televisão, atribui uma indemnização compensatória 
à RTP, SA, pressupondo a sua recorribilidade contenciosa, é susceptível 
de afectar imediatamente direitos e interesses legalmente protegidos, 
nomeadamente da recorrente SIC, que, como operadora privada da 
televisão, concorrente, em pé de igualdade com a RTP no mercado 
publicitário, tem interesse directo, pessoal e imediato na impugnação 
contenciosa da aludida Resolução”.

Consideramos por tudo o exposto que não está em causa, por parte das 
recorrentes, a defesa de um interesse genérico e não individualizável, mas 
sim um interesse directo e pessoal, que para além disso é perfeitamente 
individualizado pelo acto que atacam, e pelos efeitos que lhe apontam, 
e nessa perspectiva seria legítimo, não apenas pela circunstância de 
actuarem como operadores de mercado no sector considerado, mas 
ainda porque pugnam pela aplicabilidade ao caso vertente do devido 
enquadramento legal.

7 - Acresce que no caso das recorrentes, não sendo elas parte no 
contrato de concessão celebrado entre o Estado e a Carris, ou a STCTP 
outro meio processual lhes não restava no domínio da lei processual em 
que se movem, senão o da impugnação por via de recurso contencioso 
de anulação.

Ainda que se diga que seria possível recorrer a uma acção de respon-
sabilidade civil, conforme sugere o Acórdão recorrido, a questão está em 
saber se esse recurso tutelaria ou não a posição jurídica subjectiva das 
recorrentes lesadas com o acto que impugnam. E, quanto a este ponto, 
não se pode considerar, de modo automático, que a resposta seja neces-
sariamente positiva. Há que ter em atenção que o resultado do recurso 
contencioso de anulação é a ablação dos efeitos jurídicos produzidos 
pelo acto ilegalmente praticado. Isto é, no caso vertente, haveria que 
se proceder à devolução daquilo que tivesse sido atribuído a título de 
indemnizações compensatórias em montante superior ao devido como 
compensação pelo serviço público. É pois este efeito típico do recurso 
aquele que tutela adequadamente a posição jurídica das recorrentes, pois 
só assim seria definida a legalidade, o que também importa efeitos gerais 
e até futuros, nas relações jurídicas entre os intervenientes, e se manteria 
a igualdade de condições concorrenciais entre elas e as recorridas.

Note -se que, se as recorrentes quisessem que também a elas lhes fosse 
atribuído qualquer tipo de montante pecuniário, deveriam ter intentado 
acção de responsabilidade civil para o efeito. Contudo, não é essa a sua 
pretensão, mas sim aquela que acabou de se referenciar e que, como se 
viu, só pode ser tutelada e alcançada através da interposição de recurso 
contencioso, conforme fizeram.

Concluindo:
1  - As recorrentes particulares têm interesse directo, pessoal e legitimo, 

nos termos e para os efeitos da interposição do recurso contencioso de 
anulação do acto que atribui um montante, a título de indemnização 
compensatória, a outras empresas concorrentes e beneficiárias, porquanto 
a pretensão das primeiras consiste na ablação dessa atribuição que, por 
ilegal e indevida, as obriga a suportar condições de prestação de serviço 
com custos agravados, os quais as concessionárias também prestam fora 
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do domínio da concessão, custos esses não suportados pelas recorridas 
que os podem cobrir com indemnizações compensatórias em quantia 
superior à correspondente aos encargos do serviço público.

2 -Esta pretensão não pode alcançar tutela com a interposição de 
acção de responsabilidade civil, pois não é finalidade nem objectivo 
das recorrentes receberem qualquer quantia, mas sim a de não terem 
de suportar custos desiguais em área que deveria ser de concorrência 
aberta, devido à ilegalidade apontada ao acto que impugnam.

3 -Nestes termos, têm legitimidade porque são detentoras de um in-
teresse directo, pessoal e legítimo, o qual, em sede de contencioso 
administrativo não pode ser tutelado por outro meio que não através da 
interposição de recurso contencioso de anulação.

Decisão:
Em conformidade com o exposto acordam em conceder provimento 

ao recurso, revogar o Acórdão recorrido e ordenar o regresso dos autos 
à Subsecção para o recurso prosseguir.

Sem custas.
Lisboa, 3 de Maio de 2007.— Rosendo José (relator) — Angelina 

Domingues — Pais Borges — Costa Reis — Azevedo Moreira — Santos 
Botelho — Jorge de Sousa (vencido nos termos da declaração junta) — 
Adérito Santos — (vencido nos termos da declaração do Conselheiro 
Jorge de Sousa) — Madeira dos Santos (vencido, pois confirmando o 
acórdão impugnado no segmento em que julgou irrecorrível a atribuição 
de indemnização compensatória à Carris).

Voto de vencido.
Votei vencido quanto à questão da “legitimidade”, por falta de in-

teresse em agir.
A supressão das indemnizações compensatórias concedidas em 2003, 

não trará qualquer benefício directo para as Recorrentes, apenas lhe po-
dendo a esperança de que, não as tendo por seguras, nos anos seguintes, 
as beneficiárias aumentem os seus preços nos anos que estão para vir.

Trata -se, assim, de um interesse meramente indirecto que, nos termos 
do artº 47º do RSTA não é bastante para conferir direito de impugnação 
contenciosa.

Por outro lado, se as indemnizações compensatórias foram indevi-
das, por excessivas, e as obrigaram a suportar preços que lhe causaram 
prejuízos, as Recorrentes vêem os seus direitos assegurados através da 
acção de indemnização.

E, por essa mesma via, também se prossegue o interesse da salva-
guarda da concorrência, pois as eventuais indemnizações colocariam as 
Recorrentes em posição equiparável às beneficiárias das indemnizações 
compensatórias. — Jorge Manuel Lopes de Sousa.

(1) Que considerava a legitimidade activa dos particulares no âmbito do recurso contencioso 
aferida à titularidade, por parte destes, de um “(…) interesse directo, pessoal e legítimo na 
anulação do acto — isto é, a quem retire imediatamente (directamente) do facto da anulação 
um benefício específico não contrário à lei (legítimo) para a sua esfera jurídica (pessoal), 
mesmo que não invoque a titularidade de uma posição jurídica subjectiva lesada (ou seja, 
mesmo que a norma pretensamente violada pela Administração não vise a protecção, em 
primeira linha, de um bem jurídico seu), mas tão só um interesse simples (que na situação 
concreta será obviamente diferenciado) — no âmbito da chamada “acção particular”.”

(2) Neste sentido os Ac. de 28.3.2001, P. 027016; de 3.3.2004, P. 01240/02 e de 18.5.2004, 
P. 0269/02.

Acórdão de 03 de Maio de 2007.

Assunto:

Oposição de acórdãos. Responsabilidade civil extracontra-
tual. Nexo causal.

Sumário:

 I — Inexiste oposição de acórdãos se, no quadro da responsa-
bilidade civil extracontratual e no âmbito da verificação 
do pressuposto do nexo causal entre facto ilícito e dano, 
à luz do artigo 563.º do CC, o acórdão fundamento dá 
por verificado esse pressuposto por entender que da 
actuação negligente do hospital e do médico no diag-
nóstico e tratamento de uma criança doente sobreveio 
a morte desta (considerou que a conduta detectada era 
apta a produzir os danos com forte dose de probabili-
dade), enquanto o acórdão recorrido, seguiu solução 
diversa, ao julgar que os elementos dos autos não mos-
travam minimamente a probabilidade na aprovação do 
estabelecimento de exploração de pedreira acaso se 
tivesse oportunamente realizado a vistoria, cuja não 
realização teria sido para o autor a fonte dos danos 
materiais sofridos (asseverou que a omissão da conduta 
não era apta a produzir os danos e, portanto, que os 
estes não eram o resultado provável da não realização 
da vistoria).

 II — Porque a divergência de soluções entre acórdão recor-
rido e acórdão -fundamento assentou na diferença de 
situações fácticas, não pode o Pleno encontrar reunidos 
os necessários requisitos para conhecer do recurso.

Processo n.º 1300/04 -20.
Recorrente: Manuel de Sousa Moleiro.
Recorrido: Estado Português.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Cândido de Pinho.

Acordam no Pleno da 1.ª Secção do STA:
Relatório
Do acórdão proferido pela 1ª Subsecção deste Tribunal, que negou 

provimento ao recurso jurisdicional interposto por Manuel de Sousa 
Moleiro da sentença proferida no TAF/Lisboa no âmbito e acção para 
efectivação de responsabilidade civil extracontratual movida contra o 
Estado, veio aquele recorrer para o Pleno por oposição com o julgado 
no acórdão proferido pelo STA em 22/02/2006 no âmbito do recurso 
jurisdicional nº 137/05.

Nas respectivas alegações, concluiu:
«22. O Acórdão recorrido e o acórdão fundamento pronunciaram-

-se sobre a mesma questão fundamental de direito, a interpretação e 
aplicação do art. 563º do Código Civil aos casos nele julgados, tendo 
adoptado soluções diferentes.
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23. Em ambos os casos se está perante uma actuação ilícita, culposa e 
danosa da Administração, isto é, foram julgados preenchidos e provados 
o facto ilícito e a culpa e o processo factual culminou com danos para 
os interessados. Também em ambos os casos incumbia à Administração 
uma conduta/intervenção que esta não seguiu e que seria adequada e 
exigível face às circunstâncias de facto apuradas.

24. Ainda em ambos os casos se verificou uma situação de incerteza 
naturalística, ou seja, no do Acórdão recorrido o funcionamento do 
estabelecimento e do Acórdão fundamento a da cura do doente, sendo 
que as únicas certezas foram a do efectivo não funcionamento durante 
o período em que teria sido possível havê -lo e a da morte do doente, 
respectivamente.

25. Contudo, a interpretação e aplicação que foi feita do art. 563º do C. 
Civ. num e noutro caso foram diversas, o que conduziu a que, também, 
as decisões quanto à verificação do pressuposto da responsabilidade 
civil, nexo de causalidade, foram diferentes.

26. No Acórdão fundamento julgou -se verificado aquele nexo de 
causalidade e no Acórdão recorrido julgou -se o mesmo como não ve-
rificado.

27. Importa referir que enquanto o Acórdão recorrido seguiu na inter-
pretação e aplicação da referida norma a posição minoritária na doutrina, 
encabeçada por Moreira Coelho, desconsiderando o processo factual e 
tratando isoladamente o dano e a condição, no Acórdão fundamento 
seguiu -se a posição maioritária na doutrina (vide, nomeadamente, An-
tunes Varela, Pessoa Jorge e Mário Júlio Almeida e Costa), que também 
tem sido a dominante na jurisprudência desse Venerando Supremo 
Tribunal Administrativo, que tem em conta todo o processo factual.

28. Isto é, segundo a referida doutrina maioritária seguida no Acórdão 
fundamento, só deixará de ser considerado como causa adequada aquela 
que se mostrar de todo indiferente para a verificação do dano.

29. No Acórdão recorrido, para além da desconsideração do processo 
factual acabou por se seguir uma teoria próxima da equivalência das 
condições na interpretação e aplicação do art. 563º do C. Civ., uma 
vez que todo ele está fundado na figura da “condictio sine qua non” 
esbatendo a adequação da condição ao dano sofrido.

30. Releva -se que no Acórdão recorrido chegou -se mesmo a sustentar 
a exclusividade de uma única “condictio sine qua non”, a qual segundo 
ele, não se teria verificado no caso dos autos.

Termos em que se deve considerar existir contradição na interpretação 
e aplicação do mesmo normativo legal nos dois acórdãos proferidos por 
esse Venerando Supremo Tribunal Administrativo e, consequentemente, 
seguir -se os termos deste recurso até final».

O Estado, representado pelo digno Magistrado do MP, opinou no 
sentido da não verificação dos pressupostos da oposição de julgados.

Decidindo
II - Os Factos
O acórdão recorrido deu por assente a seguinte factualidade:
«O autor é um industrial algarvio que, na segunda metade da década 

de 1980, decidiu investir na área das britas calcárias (alínea a) da Es-
pecificação).

Aquela decisão foi determinada pelas projectadas obras públicas da 
Via do infante e da Estação de Tratamento de Águas de Tavira (alínea b) 
da Especificação);

Obras que consabidamente necessitariam de grandes quantidades de 
brita calcária principalmente a primeira (alínea c) da Especificação);

Para tanto, o Autor adquiriu, por escritura pública de 27 de Junho de 
1988, lavrada a fls. 74 do livro do Cartório Notarial de Tavira, diversos 
prédios rústicos pelo preço de 6.000.000$00, sitos no Barranco da Nora, 
Tavira (alínea d) da Especificação);

A razão da aquisição daqueles prédios fundou -se na sua proximidade 
relativamente a obras públicas referidas e nos factos de ali estar licen-
ciada uma pedreira de brita calcária e instalada uma britadeira (alínea e) 
da Especificação);

A pedreira fora licenciada em 1974 pela Direcção Geral de Geologia 
e Minas e de pela Câmara Municipal de Tavira ao abrigo do art. 28º do 
DL nº 227/82 de 14 de Junho (alínea f) da Especificação);

À data da aquisição pelo Autor quer a pedreira quer a central de bri-
tagem estavam em exploração elaboração há cerca de 16 anos (alínea g) 
da especificação);

O Autor requereu à Câmara Municipal de Tavira autorização para 
que a licença de exploração da pedreira sita nos prédios rústicos por si 
adquiridos tosse para ele transmitida (alínea h) da Especificação);

Apesar dos obstáculos levantados pela SEARN a pedreira acabou por 
ser licenciada em 27 de Março de 1990 pelo então Director de Serviços 
do Serviço Regional de Lisboa Direcção Geral de Geologia e Minas nos 
termos do oficio a fls. 42 e 43 dos autos que se dá por integralmente 
reproduzido (alíneas i) e aa) da Especificação);

Nos termos do nº 5 do ofício que comunicou o licenciamento da 
acima referida, condicionou -se a licença ao calendário definitivo da 
ETA de Tavira e respectiva adução, de modo a que toda a recuperação 
paisagística estivesse feita antes do início de funcionamento da referida 
obra pública (alínea j) da Especificação);

Foi comunicado ao autor, no mesmo ofício, que este não poderia 
iniciar a exploração da pedreira sem que se realizasse uma vistoria 
prévia na qual estariam presentes a DGGM e a SNPRCN (alínea 1) da 
Especificação);

Acresce que a Delegação Regional de Faro do Ministério da Industria 
e Energia também contactou, aquando do licenciamento da pedreira, 
residentes da zona (alínea m) da Especificação);

Que foram unânimes em confirmar que não viam inconvenientes na 
respectiva a laboração, considerando, inclusive, “que ela representa um 
factor de desenvolvimento local” (alínea n) da Especificação);

E obteve, da Câmara Municipal de Tavira, certidão na qual se dizia 
nada haver a opor à instalação do equipamento dentro do perímetro da 
pedreira (alínea o) da Especificação);

Concluída a instalação da britadeira, o Autor requereu em 28.01.1991 
a realização da vistoria ao abrigo do art. 12º do RILEI (alínea p) da 
Especificação);

A DOOM pelo seu ofício de 15.12.1991, notificou o Autor de que a 
vistoria requerida teria lugar no dia 01.03.1991 pelas 10.30h (alinea q) 
da Especificação);

Nos termos do Auto de vistoria a fls. 69 a 72 dos autos, que aqui se 
dá integralmente reproduzido, a vistoria acima referida foi adiada até 
esclarecimento, p Câmara Municipal de Tavira, da discrepância entre 
os documentos constantes no processo e os que foram apresentados no 
decorrer da vistoria, designadamente, sobre o sentido e validade e da 
certidão junta pelo Autor ao processo de licenciamento e da fotocópia 
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de outra certidão) que não estava junta ao processo (alíneas r) e s) da 
Especificação);

Apesar de a Provedoria de Justiça ter dado razão ao Autor quanto à 
ilegalidade do comportamento dos serviços do Estado no processo de 
licenciamento da britadeira e à ilegalidade do despacho de 02.05.1991 
do Secretário de Estado da Energia, continuou a aguardar -se decisão do 
Supremo Tribunal Administrativo (alínea t) da Especificação);

O Autor foi notificado a 9 de Dezembro de 1993 do acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo de 2 de Dezembro de 1993 que, 
concedendo provimento ao recurso interposto pelo Autor, anulou o 
despacho do Secretário de Estado da Energia de 02.05.1991 (alínea u) 
a Especificação);

Naquele acórdão, do qual não foi interposto recurso e, portanto, 
transitou em julga exarou -se que o Recorrido havia actuado ilegalmente 
quando se recusou a realizar a vistoria para verificação das condições 
de higiene, salubridade, segurança, comodidade e técnico -funcionais 
próprias de um equipamento daquele tipo (alínea v) da Especificação);

Contudo, essa douta decisão não foi proferida em tempo útil, não 
permitindo ao Autor realizar o fim para o qual havia feito o investimento, 
o abastecimento de britas calcárias, areia e enrocamento às obras públi-
cas da Via do Infante e da ET A de Tavira (alínea x) a Especificação);

Com efeito, ambas as obras já se encontravam concluídas (alínea z) 
da Especificação);

A Câmara Municipal de Tavira, em vez de se limitar a autorizar a 
transmissão da licença enviou o processo à Secretaria de Estado do 
Ambiente e Recursos Naturais, na altura em que era Secretário de 
Estado o Eng. Macário Correia, cujos pais residiam em zona próxima 
do Barranco da Nora (resposta ao quesito 10);

Na sequência de uma visita efectuada à pedreira em 04.02.1989 por 
técnicos da Direcção de Serviços da Região de Lisboa da Direcção (,era] 
de Geologia e Minas ao Autor foi oficiado, por oficio de 14.02.1989 
da Câmara Municipal de Tavira, recebido no dia seguinte, que teria de 
requerer novo licenciamento à DGGM por o desmonte ter mais de 10 
metros de altura (resposta ao quesito 2°);

Com data de 01.03.1989 foi lavrado, pelo Secretário de Estado do 
Ambiente e Recursos Naturais, Eng. Macário Correia, o seguinte despa-
cho: “1) Face ao exposto parece ser da competência da Direcção Geral 
de Geologia e Minas o licenciamento requerido, contando nos termos 
da lei com a colaboração do serviço da SEARN; 2) À consideração 
de: Sua Ex.ª o Secretário de Estado da Energia face ao referido; 3) 
Conhecimento ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Tavira”, 
que teve por base o parecer de 28 de Fevereiro de 1989 e a Informação 
de 13.02.1989 (resposta aos quesito 30 e 5°);

A informação do SNPRCN foi elaborada pela mulher do Eng. Macário 
Correia (resposta ao quesito 4°);

A localização da ETA de Tavira foi alterada, tendo implicado a cons-
trução de adutor numa distância superior a 1 km relativamente à loca-
lização inicialmente prevista (resposta aos quesitos 10°, 11° e 12°);

Foi pedido ao Autor, pela DGGM, que obtivesse da CCR Algarve 
parecer favorável à localização da pedreira (resposta ao quesito 18º);

As duas vistorias marcadas pela DGGM foram adiadas (resposta ao 
quesito 23°);

No documento de fls. 44 e 45 dos presentes autos, a ultima assinatura 
é do pai do Eng. Macário Correia, tendo também a mãe aposto a sua 
assinatura nesse documento (resposta aos quesitos 24°, 25°, 26° e 39°);

A DGGM lavrou a Informação n.º 303401/90 de 08 de Agosto, com 
o conteúdo que consta de fls. 48 a 51 dos autos e cujo teor se dá aqui 
por integralmente reproduzido (resposta ao quesito 29°);

Na sequência dessa informação o Senhor Director dos Serviços da 
Direcção Regional de Serviços de Lisboa da DGGM deferiu o pros-
seguimento do processo, tendo reconhecido, que, tratando -se de um 
estabelecimento de 2a classe, o Autor não estava obrigado a requerer 
qualquer autorização quanto à localização da britadeira, sendo livre de 
o fazer onde o julgasse mais conveniente e que apenas estava obrigado, 
depois de instalar o equipamento, a requerer com vista ao início da 
laboração, a vistoria do art. 12º do RILEI (resposta aos quesitos 30º, 
31º e 32º);

O deferimento acima referido foi comunicado ao Autor pelo ofício 
1046/401, de 04.09.1990 da DGGM e permitiu ao Autor avançar com 
o investimento projectado, adquirindo e instalando a britadeira, tendo 
obtido a necessária aprovação do projecto e electricidade (resposta aos 
quesitos 33º e 34°);

O Eng. Macário Correia, então Secretário de Estado do Ambiente e 
Defesa o Consumidor, fez entrar na DGGM duas cartas, ambas datadas 
de 17.07.1990, em que a primeira era apenas assinada por ele e a se-
gunda também pelo seu pai e pela sua mãe (resposta aos quesitos 35°, 
37° e 38°);

O Eng. Macário Correia, então Secretário de Estado do Ambiente e 
Defesa do Consumidor, mandou o seu Chefe de Gabinete enviar, em 
28.09.1990, ao Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Energia, 
oficio em que se transcrevia despacho seu, da mesma data, no qual dizia 
como se deveria actuar assim que o Autor solicitasse a vistoria (resposta 
aos quesitos 40º e 41°);

Após a recepção do pedido de vistoria deu entrada na DGGM em 
11.02.1991, com data de 06.08.1990, carta do Secretário de Estado do 
Ambiente e Defesa do Consumidor dirigida ao Secretário de Estado da 
Energia em que se apelava à concertação jurídica e técnica dos serviços 
envolvidos no licenciamento da britadeira, a DGGM, SNPRCN e CCR 
Algarve (resposta aos quesitos 42°, 430 e 44°);

Nas vésperas da vistoria, a SEADC enviou à Secretaria de Estado 
da Energia, fax com a alegada posição do SNPRCN e da CCR Algarve 
sobre os ofícios da DGGM, em sequência da notificação da realização 
da vistoria (resposta aos quesitos 46º e 47º);

No rosto do dito fax aparece manuscrita pelo Secretário de Estado do 
Ambiente Defesa do Consumidor a mensagem “depois conversamos, 
com um abraço, José Macário Correia” (resposta ao quesito 48°);

O Secretário de Estado da Energia, por sua vez, no mesmo dia e sobre 
o mesmo documento, despachou nos seguintes termos: “Ao Dr. Pinto da 
Cruz para informar os serviços sobre este assunto e concerto de posições 
entre os diferentes organismos, com vista à instalação que se encontra 
previsto realizar na próxima quarta -feira” (resposta ao quesito 49°);

Quanto à alegada posição do CNPRCN e CCR Algarve, não é hábito 
os serviços públicos produzirem informações em papel branco sob a 
denominação de “posição”, que para mais não está assinada (resposta 
ao quesito 50°);
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Dá -se por reproduzido o conteúdo do documento de fls. 65 a 67 dos 
autos no qual se pode ler, em 25 de Fevereiro de 1991, a propósito da 
central de britagem:

“Posição do SNPRCN e da CCR  -Algarve (...)
A vistoria requerida será realizada ao abrigo do RILEI (...) o Regula-

mento de foi revogado, aguardando -se publicação (...) neste momento 
na imprensa nacional.

(...)
O SNPRCN e a CCR/Algarve (..) face ao exposto não aprovam a 

laboração.
Nos termos do novo RILEI, aprovado pejo Conselho de Ministros de 

26 de Outubro de 1990, a posição do ambiente é vinculativa.
NOTA: No pressuposto de existência de certidão de localização 

precisa e inequívoca, o
Secretário de Estado do Ambiente e Defesa do Consumidor, admitiu 

em tempo, em apreciação com o Secretário de Estado da Energia, Presi-
dente do SNPRCN e Sub -DGGM, a efectuação de vistoria, inclusive com 
medições acústicas, e escreveu -o em despacho. Tomando -se posterior-
mente conhecimento de que não se verifica o pressuposto não é válida, 
assim, a hipótese admitida.” (resposta aos quesitos 51 °, 52º e 53°);

No dia 27.02.1991 teve lugar na DSRL da DGGM reunião entre esta 
e o SNPRCN, na qual intervieram, respectivamente, o Emg. Carlos 
Caxaria e a Dra. Julieta Macedo (resposta ao quesito 54”);

Foi concertado adiar a vistoria com base numa alegada contradição 
entre duas certidões da Câmara Municipal de Tavira (resposta aos que-
sitos 55° e 56);

A decisão de adiar a vistoria foi tomada apesar de a representante da 
Administração Regional de Saúde de Faro ter chamado a atenção de que 
se tratava de um estabelecimento de 2ª classe que, por isso não carecia 
de parecer prévio (resposta aos quesitos 57º e 58°);

O Autor, logo na terça -feira seguinte, dia 5 de Março de 1991, através 
do seu Advogado, chamou a atenção da DGGM para a ilegalidade da 
mesma actuação e insistiu na realização da vistoria, tendo repetido essa 
insistência nos dias seguintes, verbalmente e por escrito (resposta aos 
quesitos 59º e 60°);

A DGGM elaborou, em 18.04.1991, a informação n.º 107/401/91, na 
qual se sugeria A marcação de nova vistoria (resposta aos quesitos 61º 
e 62°);

A DGGM assim fez, tendo convocado o Autor e todas as outras enti-
dades para nova vistoria a realizar no dia 30 de Abril de 1991 (resposta 
ao quesito 63º);

Na notificação da vistoria feita à CCR Algarve, a DGGM solicitou 
àquela indicação Sobre a sua posição final, a fim de a mesma ser con-
siderada aquando da vistoria (resposta aos quesitos 64º).

Aquela posição poderia ser dada até ao dia 30 de Abril de 1991, 
admitindo, inclusive, que tal ocorresse no próprio acto de vistoria (res-
posta aos quesitos 65º);

Em resposta àquele oficio, enviado por fax, respondeu, também 
pelo mesmo meio logo no dia seguinte, a CCR Algarve, chamando a 
atenção da entidade licenciadora, exclusivamente, para medições de 
ruído que haviam sido feitas à britadeira do autor ainda” durante a fase 
experimental (resposta ao quesito 66º);

O Autor deu conhecimento à CCR Algarve para efectuar medições 
acústicas no dia da vistoria, de modo a infirmar o comunicado à DSRL 
da DGGM (resposta ao quesito 67º);

DGGM a cancelar a vistoria com o argumento de que a CCR Algarve 
não teria expresso a s a posição considerada fundamental (resposta ao 
quesito 69º);

O Autor enviou à DSRL da DGGM o fax que se encontra a fls. 91 
cujo teor se dá por reproduzido (resposta ao quesito 72°);

O Autor foi notificado do Despacho do Secretário de Estado da Ener-
gia, de 2 de Maio de 1991, através do oficio datado de 5 de Julho de 
1991 que se encontra a fls. 92 e no qual se pode ler:

“A DGGM deverá dirigir -se ao administrado sublinhando, em defini-
tivo, que não pode ser feita vistoria ou emitida qualquer licença, neste 
contexto de não cumprimento de todos os preceitos legais, devendo o 
dossier relativo ao processo ser devolvido ao exponente.

Enquanto não estiver aprovada a localização, de forma precisa, clara 
e inequívoca pela CM Tavira e pela CCR Algarve  - a CM Tavira afirmou 
que não existe licença de edificação de forma precisa, para a central de 
britagem e a GNR e CCR Algarve afirmaram que a laboração viola o 
RG Ruído a DGGM não pode tomar qualquer iniciativa” (resposta os 
quesitos 73º a 76°);

Consultado o processo instrutor constatou -se que a DGGM não tinha 
notificado a primeira parte desse despacho na qual se lê: “surpreende -me 
o facto de ter sido marcada pelos serviços nova vistoria quando nenhum 
dado novo veio alterar a atitude que a DGGM ficou de assumir, face ao 
facto de o processo não se encontrar conforme. Mais, não será o melhor 
procedimento enviar ao administrado a informação trocada entre os 
organismos públicos” (resposta ao quesito 77°);

O Autor pediu certidões com o fim de preparar recurso contencioso 
do despacho do Secretário de Estado da Energia (resposta ao que-
sito 78°);

A DGGM recusou -se a passar certidões da quase totalidade daqueles 
documentos, designadamente do despacho completo do Secretário de 
Estado da Energia de 02.05.1991 (resposta ao quesito 79°);

O que obrigou o Autor a recorrer a este Tribunal para as obter (res-
posta ao quesito 80º);

Em 14 de Agosto de 1991, após a notificação da DGGM nos referidos 
autos, que correram termos sob o nº 266/91  - 2ª Secção, o Autor obteve 
essa documentação (resposta ao quesito 81°);

Sem prejuízo do recurso contencioso, o Autor procurou insistente-
mente junto DGGM, da Delegação Regional da Indústria e Energia 
de Lisboa, da Delegação Regional a Indústria e Energia do Algarve e 
da Secretaria de Estado da Indústria, resolver o caso através da rápida 
realização da vistoria (resposta ao quesito 82°);

De modo a que pudesse ainda iniciar a laboração em tempo útil rela-
tivamente aos fins que o Autor prosseguira com a sua decisão de fazer 
este investimento e que se prendiam com as obras da Via do Infante e 
da ETA de Tavira (resposta ao quesito 83°);

A resposta que obteve dos serviços acima referidos foi a de que, es-
tando pendente recurso contencioso, nada se faria sem a concordância 
do Senhor Secretário de Estado da Indústria (resposta ao quesito 84º);

O Autor tinha negociações muito avançadas com uma das empresas 
a quem tinha sido adjudicada parte da construção da Via do Infante, 
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ZAGOPI~, SA para fazer o fornecimento daqueles materiais de que ela 
necessitava para a realização da empreitada (resposta ao quesito 85º);

Tendo a negociação ficado totalmente frustrada devido à falta de 
licenciamento (resposta ao quesito 86°);

O Autor ficou também impedido de fazer outras negociações para 
idênticos fornecimentos, podendo praticar um preço que a concorrência 
não podia oferecer, dada a proximidade em relação aos locais da obra 
(resposta aos quesitos 87º e 88º);

O Autor despendeu as quantias que a seguir se discriminam:
De aquisição dos prédios rústicos onde estava licenciada a pedreira 

e instalada uma britadeira  - 6 000 000$00;
Custos com edifícios e construções – 13 566 096$00;
Preço de dois dumper CAT DGB e de uma escavadora CAT 215 

 - 28 665 000$00;
Duas viaturas BM 4 600  - 23 400 000$00;
Uma máquina escavadora HANOMAG HC/260 sobre rastos de 144HP, 

um marte1o hidráulico BRIT/750 e um ripper  -32 760 000$00;
Um carro de perfuração TAMROCK modo DHA/500S com motor 

Deutz mod BF61912 – 28 665 000$00;
Uma torva de regulação de 6m3, aumentador extractor AVU 100/165, 

conjunto e suportes de aumentador, chassis SKID e tapete de recicla-
gem TRCS e acessórios, modificação do quadro eléctrico e montagem 
 -8 471 970$00;

Um Tegão de recepção aumentador, moinho impactor, tapetes conten-
tor e climatizador e outros equipamentos, acessórios  -59 817 113$00;

Um transformador Siemens de 500KV A 30 KV/380V 50 HZ e linha 
de cabo tripolar  -

4 278 105$00;
Um quadro eléctrico monobloco 3 384 400$00;
Um quadro eléctrico e monobloco  -664 970$00;
Material diverso  -97 019$00;
Um disjuntor geral de quatro pólos  -284 603$00;
Um sistema de despoeiramento -britadeira  -1 497 047$00;
Um balde de escavação para escavadora 11 C260  - 699 660$00;
Equipamentos e serviços diversos prestados pela Hidralgar relacio-

nados com a britadeira  -213 301$00 (resposta ao quesito 90°);
O Autor não teria incorrido naqueles custos se não tivesse decidido 

fazer o investimento em causa (resposta ao quesito 91°);
Porque o Autor não tem nenhuma outra pedreira onde pudesse e possa 

utilizar aqueles equipamentos (resposta ao quesito 91º)
Para além de ter ficado completamente descapitalizado para poder 

operar a partir de Agosto de 1991  -data em que foi notificado do despacho 
completo do Secretário de Estado de Energia de 2 de Maio de 1991, 
que atirava para data indefinida o início da laboração da britadeira e 
consequentemente da pedreira noutra pedreira e assim poder minimizar 
os prejuízos causados (resposta ao quesito 93º);

A total improdutividade daquele investimento, para que se previa o 
início da labora ainda durante o primeiro trimestre de 1991 e termo no 
final de 1993, não só causou ao Autor a relevada perda patrimonial, 
mas, também o seu esgotamento financeiro e a sua insolvência (resposta 
ao quesito 97°);

Passando, pela primeira vez na sua vida de empresário, por situações 
de incumprimento dos seus compromissos face a terceiros, designada-

mente com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Brás de Alportel 
(resposta ao quesito 98°);

Quanto àquela Caixa, a sua exposição debitária é hoje de 
433 926 000$00 (resposta ao quesito 99°);

Em 1992, pela primeira vez na sua vida, o Autor, que tinha uma ficha 
de crédito limpa ao ponto de nunca ter tido qualquer dificuldade no 
desconto de saques dele e de os portadores de aceites seus igualmente os 
descontarem sem qualquer dificuldade, passou a ser objecto de apontes 
(resposta ao quesito 102°);

Hoje não dispõe naturalmente de qualquer crédito junto do sistema 
bancário e de qualquer outra instituição de crédito (resposta ao que-
sito 103°);

O Autor era um empresário de grande e justa reputação na zona onde 
exercia a sua actividade, o Algarve (resposta ao quesito 104°);

No período de exploração previsto para o investimento  -2 anos e 9 
meses  -os resultados de exploração seriam os constantes do doc. junto 
sob o nº 85, que aqui se dá por reproduzido. Assim, os resultados antes 
de impostos, no ano de 1991 (9 meses) seriam de 32 006 000$00, no 
ano de 1992 de 605 896 000$00, e no ano de 1993 de 573 211 000 00 
(resposta ao quesito 107°);

Desses resultados resultariam os meios libertos, respectivamente, 
em 1991, 1992 e 1993, de 357 888 000$00, 402 752 000$00 e 
384 053 000$00 (resposta ao quesito 108º); Esta situação afectou o 
equilíbrio psíquico, a vida familiar e a as relações sociais do Autor 
(resposta ao quesito 113°);

O Autor não juntou a certidão de localização a que se refere a alínea b) 
do n.º 2 , do art. 5º do Dec. 46.924 (resposta dada ao quesito 115°);

O Autor não juntou o parecer da CCR ou do SNPRCN nos termos do 
art. 18º do DL nº 89/90 de 16/03 (resposta ao quesito 116);

Passando posteriormente a invocar tão -somente o requerimento de 
licenciamento da oficina de britagem (resposta ao quesito 118º);

Na vistoria realizada em 1 de Março de 1991, a Administração Re-
gional de Saúde de Faro tomou posição no sentido de considerar que 
a localização da britadeira não era a mais correcta, por se situar na 
proximidade de duas habitações (resposta ao quesito 122°);

Tal posição já havia sido manifestada pela CCR Algarve, embora o 
Autor nunca tivesse aceite outra localisação (resposta ao quesito 123°);

Na referida diligência, todas as entidades envolvidas manifestaram 
as suas posições (resposta ao quesito 124°);

No dia 25 de Março de 1991, no período entre as 16 horas e as 16.15 
horas, a Direcção Regional do Ambiente  - Comissão de Coordenação da 
região do Algarve  - efectuou no interior e exterior da habitação de José 
Amado Gago Correia, medições de ruído da pedreira do Autor quando 
esta se encontrava em acção de limpeza, tendo sido detectados, respec-
tivamente, 11.3 dB (A) e 17.8 dB (A) (resposta ao quesito 126°);

O Autor procedeu à realização de obras sem que estivesse munido 
da respectiva licença (resposta ao quesito 127°);

E terá adquirido maquinaria e veículos sem que previamente ob-
tivesse o necessário licenciamento do estabelecimento (resposta ao 
quesito 128°);

A vistoria não veio a verificar -se face à posição manifestada pelo 
Autor, conforme a Sua comunicação de 26 de Abril de 1994 na qual 
se pode ler: “(...) A referida vistoria não poderá efectuar -se naquela 
data por, face aos 3 ano de paralisação forçada, devido a acto ilegal 
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do Senhor Secretário de Estado da Indústria, como foi recentemente 
reconhecido pelo Supremo Tribunal Administrativo no seu acórdão de 
2 de Dezembro de 1993, o equipamento necessitar de grande reparação 
e afinação para funcionar em condições de poder ser vistoriado (...)” 
(resposta ao quesito 129°);

O Autor tinha conhecimento da data prevista para a entrada em fun-
cionamento da ETA de Tavira (resposta ao quesito 130°)».

III - O Direito
1 - Como é sabido, os pressupostos da interposição do recurso por opo-

sição de acórdãos são em tudo semelhantes aos enunciados no art.º 763.º 
do CPC (redacção anterior à reforma de 1995) referentes ao “recurso 
para o Tribunal Pleno”. Com efeito, apesar da revogação dos arts. 763.º a 
770.º no âmbito do processo civil, consideram -se disposições aplicáveis, 
com as necessárias adaptações, à tramitação do recurso por oposição 
de julgados para o Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do 
Supremo Tribunal Administrativo.

Ora, assim sendo, para que exista oposição que imponha a inter-
venção deste Pleno, será indispensável que os acórdãos em confronto 
tenham sido proferidos no domínio da mesma legislação e, relativamente 
à mesma questão fundamental de direito, hajam alcançado soluções 
opostas, isto é, tenham aplicado os mesmos preceitos legais de forma 
divergente a situações de facto análogas.

Vejamos, então.
2 - O Autor, tendo tomado conhecimento de obras públicas que se 

iriam realizar na Via do Infante e na Estação de Tratamento de Águas 
de Tavira, e sabendo que elas necessitariam de grandes quantidades de 
brita, adquiriu em 1988 diversos prédios rústicos próximos, onde estava 
licenciada uma pedreira e instalada uma britadeira. Tanto a pedreira como 
a unidade de britagem estavam, aliás, em laboração desde há 16 anos.

O Autor então pediu à Câmara Municipal de Tavira que a licença rela-
tiva à exploração da pedreira fosse transmitida para si, o que conseguiu 
em 1990. Mas foi -lhe barrado o início da exploração da pedreira sem que 
antes se realizasse previamente a vistoria prevista no art. 11º do RILEI 
(Decreto nº 46 924, de 28/03/1966) na qual haveriam de estar presentes 
a DGGM e a SNPGRCN, e que ele viria a requerer em Janeiro de 1991.

Todavia, a vistoria, que esteve marcada para Março de 1991, viria a 
ser adiada por despacho do Secretário de Estado da Energia de 2/05/1991 
por discrepância entre documentos constantes no processo e os que 
foram apresentados pelo A. Este despacho foi anulado pelo STA por 
acórdão de 2/12/1993 com fundamento em que o despacho fora ilegal 
ao recusar realizar a vistoria para verificação das condições de higiene, 
salubridade, segurança, comodidade e técnico -funcionais.

Esta decisão, porém, já lhe não foi útil, na medida em que não lhe 
permitiu realizar o fim para o qual tinha feito o investimento (abaste-
cimento de britas calcárias, areia e enrocamento), porquanto as obras 
públicas referidas já se tinham, entretanto, concluído. E foi por causa 
dos prejuízos que diz ter sofrido com essa atitude

que accionou o Estado.
A sentença proferida na 1ª instância, considerando, embora, que o 

despacho em causa foi ilícito e culposo, recusou -se a aceitar que entre 
a actuação do Réu e os prejuízos invocados tivesse havido nexo causal. 
Por isso, absolveu o Estado.

3 - O acórdão recorrido, não perfilhando a tese do recorrente, conside-
rou que a laboração da pedreira e da britadeira, ao abrigo do art. 11º do 

RILEI, carecia de uma licença, apesar de se tratar de um estabelecimento 
industrial de 2ª classe. Disse -o nestes termos:

«Por isso é que o art. 11º do LILEI previa, de um modo determinante, 
que a laboração dos estabelecimentos industriais de 1ª e 2ª classes não 
poderia iniciar -se sem que uma vistoria aprovasse as condições de 
funcionamento previstas no preceito» (fls. 774). Disse mais adiante que 
tais estabelecimentos necessitavam de licença para laborarem, «…não 
existindo um qualquer direito de laboração anterior à aprovação obtida 
na mencionada vistoria» (loc. cit.). Isto para dizer que o recorrente 
não possuía um direito subjectivo, cuja ofensa pelo acto recorrido re-
presentasse verdadeira ilicitude. A ilicitude não podia, portanto, residir 
nessa circunstância.

Mas a violação da norma em causa já constituiria a violação de um 
interesse que o particular teria no pedido de vistoria e, em última análise, 
na obtenção da pretendida licença. E seria, então, nessa afectação de 
interesses que residira precisamente a ilicitude. Repare -se:

«…a recusa da vistoria ofendeu uma norma em cuja dimensão pro-
tectiva se incluía o interesse do recorrente em que a sua pretensão 
substantiva tivesse o seguimento devido e fosse alvo de uma apreciação 
final – motivo por que se percebe que o acórdão anulatório tenha qua-
lificado o vício invalidante como sendo «de violação de lei», em vez de 
o apelidar de vício procedimental ou de “forma”» (fls. 777).

Contudo, e apesar de também ter concluído pela existência de culpa, 
o referido aresto, tal como a sentença do TAF, achou que não havia nexo 
de causalidade entre a conduta administrativa e os danos invocados. 
Considerou, efectivamente, que «a ilegalidade da recusa da vistoria 
não acarretava «ipso facto» que a hipotética realização dela trouxesse 
o início da laboração da unidade industrial; pois à luz das normas 
do RILEI, era possível que a diligência implicasse a colocação de 
condições ou entraves que o …recorrente não pudesse ou não quisesse 
cumprir ou superar. Na verdade, da proposição condicional de que, «se 
não houvesse vistoria, a oficina não laborava»  - não pode logicamente 
concluir -se que «havendo vistoria, a oficina laborava»…». (fls. 778). 
O despacho ilegal não se apresentava, pois, como «condictio sine qua 
non» da falta de laboração e dos subsequentes danos. E por isso é que 
afirmou que: «À luz da doutrina da causalidade adequada, ínsita no 
art. 563º do Código Civil segundo a formulação negativa de Ennecerus-
-Lehmann, só é causa do efeito danoso a condição «sine qua non» que 
não seja inadequada ao surgimento do dano» (fls. 779). Só assim não 
seria se fosse possível afirmar que a realização da diligência omitida 
provavelmente culminaria na aprovação das instalações. No entanto, 
«…nada há, na factualidade provada, que minimamente aponte para 
essa probabilidade; e nem sequer há quaisquer factos disponíveis que 
pudessem servir de base a que o tribunal, lançando mão do disposto no 
art. 351º do Código Civil – como o recorrente sugeriu – seguramente 
presumisse que a aprovação do estabelecimento seria o resultado pro-
vável da recusada vistoria» (fls. 780). Por isso, e como o recorrente 
nem essa probabilidade de aprovação demonstrou, entendeu que nexo 
causal inexistia, levando -o a confirmar a sentença recorrida.

4 - O recorrente invoca, porém, o acórdão deste STA de 22/02/2006, 
proferido no Proc. nº 0137/05 buscando nele contradição de soluções 
radicadas em diferentes formas de interpretar e aplicar o art. 563º do 
CC.
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Ora, nesse processo o que estava em causa era o comportamento dos 
profissionais de saúde de um Hospital que, retendo tempo demais uma 
criança em estado febril, não foi capaz de diagnosticar atempadamente 
a verdadeira doença, apenas a enviando para outro Hospital (S. João, no 
Porto) numa fase em que já não era possível o seu salvamento.

Disse o acórdão fundamento:
«… o Hospital réu não cumpriu o seu dever de adequada vigilância, 

não realizou as técnicas médicas que o caso impunha, nem enviou a 
criança para onde essas técnicas podiam ser realizadas, esteve com 
a criança demasiado tempo e havia, perto, um hospital onde tudo 
poderia ser feito.

(…)
Perto do Hospital Réu havia um hospital para onde devia ter sido 

enviada a criança. E se na óptica do parecer a vítima devia ter sido 
enviada mais cedo para o Hospital de S. João no Porto era porque, nas 
condições analisadas pelo parecer, o salvamento era, concretamente, 
possível. Se assim não fosse, não havia lugar a que o parecer conside-
rasse aquilo que devia ter sido feito e não foi. A ponderação do parecer 
é realizada em função do desiderato salvamento, e não em função de 
qualquer outro, como, por exemplo, qualquer interesse meramente 
académico, experimental ou científico.

(…) Para a determinação, em cada caso, da existência do nexo de 
causalidade, o julgador socorre -se da matéria de facto provada, e, 
depois, integra -a de acordo com o direito.

…quando a lesão proceda de facto ilícito (contratual ou extracontra-
tual) se deve considerar consagrada a formulação negativa desta teoria, 
correspondente ao ensinamento de Enneccerus -Lehmann (pág. 807/8), 
segundo a qual “o facto que actuou como condição do dano só deixará 
de ser considerado como causa adequada se, dada a sua natureza geral, 
se mostrar de todo indiferente (...) para a verificação do dano, tendo -o 
provocado só por virtude das circunstâncias excepcionais, anormais, 
extraordinárias ou anómalas que intercederam no caso concreto”.

…Temos de agir perante a incerteza naturalística e afirmar o di-
reito.

No caso dos autos, verifica -se que a omissão do Réu actuou como con-
dição do dano, na medida em que só uma intervenção adequada o teria 
podido evitar, e essa intervenção incumbia ao Réu. Assim, a omissão não 
se mostrou “de todo indiferente (...) para a verificação do dano, tendo -o 
provocado só por virtude das circunstâncias excepcionais, anormais, 
extraordinárias ou anómalas que intercederam no caso concreto”. 
Na verdade, não estão reveladas quaisquer circunstâncias anormais, 
extraordinárias ou anómalas que tenham intercedido no caso.

Ao invés, atenta a falta de vigilância e observação adequadas, a 
doença prosseguiu o seu curso normal, sem que qualquer obstáculo 
(intervenção médica efectiva) lhe fosse oposto, curso normal que, em 
termos de máxima probabilidade, haveria de conduzir, como conduziu, 
à morte da criança» (destaque nosso).

5 - É verdade que ambos os arestos se inclinaram para a assunção da 
doutrina da causalidade adequada contida no art. 563º do C.C., de acordo 
com a formulação negativa de Enneccerus -Lehmann, segundo a qual o 
facto que actuou como condição do dano só deixará de ser considerado 
como causa adequada se, dada a sua natureza geral, se mostrar de todo 
indiferente (...) para a verificação do dano, tendo -o provocado só por 

virtude das circunstâncias excepcionais, anormais, extraordinárias ou 
anómalas que intercederam no caso concreto.

Acórdão recorrido e acórdão -fundamento chegaram a soluções di-
ferentes, é certo. No entanto, a divergência de soluções não assentou 
num modo diferente de interpretar aquela disposição legal ou de acolher 
a doutrina que lhe anda associada. Na verdade, o que os distingue é, 
essencialmente, a matéria de facto sobre que se debruçaram.

No acórdão -fundamento, considerou o tribunal que não era obriga-
tória uma certeza naturalística que apontasse no sentido da verificação 
dos danos, uma vez que à luz da experiência normal das coisas uma 
atitude mais cuidada, mais empenhada e com outra dedicação levaria 
provavelmente ao salvamento da criança em risco. Face aos sintomas 
apresentados e à sua persistência, deveria o médico de serviço ter repre-
sentado um diagnóstico que pudesse levá -lo a pensar tratar -se de uma 
meningococemia, caso em que se impunha realizar uma punção lombar, 
fazer hemoculturas e instituir em seguida uma terapêutica adequada, 
para o que, na impossibilidade do Hospital de Famalicão não estar 
preparado, deveria o doente ser enviado mais cedo para um Hospital 
Central da cidade do Porto.

Portanto, embora o acórdão -fundamento não tivesse deixado de acres-
centar que qualquer desfecho podia acontecer e que o nexo de causa-
lidade não exige a certeza naturalística, acabou por assentar a solução 
no conjunto de factos que tomou como suporte do seu juízo. Afirmou, 
efectivamente, que «…atenta a falta de vigilância e observação ade-
quadas, a doença prosseguiu o seu curso normal, sem que qualquer 
obstáculo (intervenção médica efectiva) lhe fosse oposto, curso normal 
que, em termos de máxima probabilidade, haveria de conduzir, como 
conduziu, à morte da criança» (repetimos, com destaque nosso).

Ou seja, foi a força da realidade provada e o caminho conhecido da 
evolução da doença, naquilo que ela representa de normalidade típica, 
que conduziu o tribunal para o terreno daquilo que designou de «máxima 
probabilidade», levando os respectivos julgadores a se inclinarem forte-
mente para a ideia de associação  - em termos de causalidade adequada 
 - da morte da criança ao comportamento ilícito e culposo do hospital 
e dos seus profissionais. Dito de outra maneira, para aquele tribunal, 
os factos provados, mesmo que não conseguissem apresentar a morte 
como o resultado certo e indiscutível da omissão médica culposa e ilícita 
detectada (disse o acórdão fundamento que a certeza ninguém a poderia 
ter), foram, porém, aptos, segundo um juízo de forte probabilidade, a 
produzirem aquele resultado danoso.

Diferentemente, no acórdão recorrido, nenhuns elementos o tribunal 
entreviu que fossem capazes de apontarem minimamente para a proba-
bilidade da aprovação das instalações se efectuada a vistoria. E, à falta 
de dados, mostrou -se impotente para concluir que os danos verificados 
haviam sido o resultado necessário, ou sequer muito provável, daquela 
omissão.

Como se vê, embora no quadro do mesmo direito aplicável, há di-
ferença factual relevante em cada uma das situações submetidas aos 
julgamentos efectuados no acórdão recorrido e no acórdão -fundamento. 
Se num o tribunal se deparou com uma conduta apta a produzir os danos 
com forte dose de probabilidade, no outro só a escassez de elementos 
sobre as «boas condições do estabelecimento (para ser aprovado na 
vistoria» (sic) foi absolutamente determinante para não fazer emergir o 
indispensável nexo causal. Foi esse «non liquet», essa falta de «certeza 
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de uma probabilidade – a probabilidade de aprovação do estabeleci-
mento, caso a vistoria se tivesse realizado» (fls. 781) que levou o acórdão 
recorrido a não dar por provada a causalidade adequada.

6 - Dito isto, não se pode de maneira nenhuma afirmar que um e ou-
tro alcançaram soluções opostas no quadro do mesmo enquadramento 
jurídico e fáctico.

Diferente seria se cada um dos acórdãos se contradissesse, reciprocamente, 
no que concerne à existência do nexo causal, a ponto de se ter que admitir que 
para situações de facto iguais, um afirmasse a existência daquele pressuposto 
da responsabilidade civil extracontratual, enquanto o outro a negasse.

Mas, porque esse não foi o caso, e porque a divergência de soluções 
alcançadas assentou na diferença de situações fácticas (v.g., Ac. do STA/
Pleno, de 17/06/2004, Proc. nº01676/02), tal equivale a dizer que este 
tribunal não encontra reunidos os necessários requisitos para conhecer 
do presente recurso.

IV - Decidindo
Face ao exposto, nos termos do art. 767º, nº1, do CPC, acordam em 

julgar findo o recurso.
Custas pelo recorrente.
Taxa de Justiça: 300 euros.
Procuradoria: 150 euros.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — José Cândido de Pinho (relator) — 

Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da Silva Santos 
Botelho — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domingues.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Concurso de ingresso em curso de formação e estágio para 
recrutamento de juízes dos tribunais administrativos e 
fiscais. Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais (CSTAF). Prazo de recurso contencioso. Princípio 
da imparcialidade. Princípio da transparência. Critérios 
de avaliação. Recurso jurisdicional. Regulamento.

Sumário:

 I — Os candidatos ao concurso em epígrafe e que dele foram 
excluídos detêm o prazo de recurso contencioso decor-
rente da regra geral contida no artigo 28.º da LPTA.

 II — O quadro normativo específico que regula o ingresso na 
jurisdição administrativa e fiscal ao abrigo do regime 
transitório previsto no artigo 7.º da Lei n.º 13/2002, é o 
que decorre, para além do CPA (n.º 5 do artigo 2.º), desse 
próprio dispositivo legal, do ETAF (cf. v. g. artigo 61.º), 
do regulamento aprovado pela Portª nº 386/2002, e do 
que o júri do curso de formação tenha prescrito, e não 
o que decorre da regulação dos concursos da função 
pública vertida no Decreto-Lei n.º 204/98.

 III — De harmonia com o princípio da preferência ou pre-
eminência (cf. artigo 11.2º, n.º 7, da CRP), os regula-
mentos apenas podem conter normas secundum legem, 
não sendo admissível uma área normativa preenchida 
apenas por via regulamentar sem qualquer lei prévia.

 IV — O regulamento do mesmo concurso, contido na Portaria 
n.º 386/2002, encontra -se habilitado pelo artigo 7.º da 
Lei n.º 13/2002.

 V — Em tal concurso, e já na fase do curso de formação 
teórica nele previsto, a adopção pelo júri dos critérios 
em que assentaria o juízo negativo de não apto (com a 
consequente exclusão da lista de graduação) já depois 
de realizadas e avaliadas todas as provas pelos candi-
datos corporiza violação do princípio da transparência 
concursal, que constitui uma garantia preventiva da 
imparcialidade.

 VI — O recurso jurisdicional visa modificar ou anular as de-
cisões submetidas a recurso e não conhecer de questões 
novas, salvo se se tratar de matéria de conhecimento 
oficioso e não decidida com trânsito em julgado.

Processo n.º 1388/03 -20.
Recorrentes: Sérgio António Sá Osório Tovar de Carvalho e Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Recorridos: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. João Belchior.

Acordam no Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo (STA):

I.RELATÓRIO
SÉRGIO ANTÓNIO DE SÁ OSÓRIO TOVAR DE CARVALHO, 

identificado nos autos, interpôs recurso contencioso de anulação da 
deliberação de 26 de Maio de 2003, do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (CSTAF), que homologou a lista de graduação 
final do júri do concurso de ingresso em curso de formação e estágio com 
vista ao preenchimento de vagas de juízes nos tribunais administrativos 
de círculo e nos tribunais tributários, aberto por aviso publicado em 
Diário da República, II série, n.º 85, de 11.4.2002.

Pelo acórdão proferido nos autos a 22 de Fevereiro de 2006 
(fls. 507 -519), decidindo primeiro a questão prévia da extemporanei-
dade do recurso suscitada pela Entidade Recorrida (ER) que julgou 
improcedente, foi concedido provimento ao recurso embora tivessem 
sido desatendidos alguns dos respectivos fundamentos.

De tal acórdão recorrem o recorrente contencioso e a ER.
Alegando, o recorrente contencioso formulou as seguintes CON-

CLUSÕES:
“1. O fim legal das provas consistia na avaliação dos conhecimentos 

dos candidatos, o que envolvia um juízo de verificação. Todavia, pelo 
facto de não serem susceptíveis de revisão, nos termos do n° 7 do 
Regulamento aprovado pelo júri, o juízo delas dimanado não pode, 
conceptualmente, ser considerado científico, carecendo assim de cre-
dibilidade, o que inquina o seu valor jurídico.
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2. A aposição desta norma inquina o acto de necessária violação do 
art° 268°/3 da Constituição por inviabilidade da fundamentação do acto, 
que afecta direitos legalmente protegidos.

3. O acto é inválido por violação do art° 15° do Regulamento apro-
vado pela Port. 386/02 e nos termos do art° 3°/1 CPA, por violação do 
regulamento do próprio júri, de 3.1.03 e, assim, anulável nos do art° 135° 
CPA. (O júri definiu em regulamento próprio, de 3.1.03, um curso cons-
tante de menos matérias do que o estabelecido no diploma regulamentar 
aplicável, reduziu as modalidades de provas de avaliação e auto -vinculou-
-se a não intervir na avaliação, o que conferiria carácter vinculativo ao 
juízo de avaliação dos docentes correctores; seguidamente, violou o seu 
próprio regulamento, intervindo nas avaliações).

4. Graduação dos candidatos: o acto é inválido por violar o art° 7°/5 da 
Lei 13/02 (19.Fev), na redacção da Lei 4 -A/03 (19.Fev.), bem como os 
art°s 3°, 29°/1 e 30°/2 CPA, pelo que é anulável, nos termos do art° 135° 
CPA. (O júri procede à graduação dos candidatos, em momento em que 
já não tinha competência para tal; e além disso, aquela fundou -se em 
avaliação inválida).

5. O acto viola os art°s 6° e 7° da Lei 4 -A/03 (19.Fev.), sendo anulável 
nos termos do art° 135° CPA; e viola os art°s 18°/3, 47° e 50° CRP, 
sendo nulo nos termos do art° 133° CPA. (O acto ignora o conteúdo do 
art° 6° da Lei 4 -A/03; e interpreta o art° 7º da Lei 4 -A/03 no sentido de 
que o carácter eliminatório do “curso teórico de formação” se aplicaria 
aos auditores do presente curso, assim restringindo retroactivamente 
direitos fundamentais).

6. O art° 15º/3 do Regulamento aprovado pela Port. 386/02, de 11.Abr., 
interpretado no sentido de que confere ao júri do concurso, ou à Re-
corrida, ou a quem quer que seja, um poder discricionário para avaliar 
candidatos a juiz é materialmente inconstitucional, por violação dos 
art°s. 18°/2 e 3 CRP, 111º CRP e 215°/2 e 4, 164°/m, 202°/1 e 3°/1 
CRP; e assim nulo, nos termos dos art°s. 3º/3, 277°/1 e 282°/1 CRP. 
Do que decorre a nulidade do acto, nos termos do art° 133°/la) CPA. 
(Só a Assembleia da República tem competência para regular a matéria 
em causa).

7. Ao decidir não se encontrarem verificados os vícios supra aponta-
dos, o douto acórdão sob recurso violou o disposto no art° 659°/2 CPC, 
aplicável por força da remissão do art° 1° LPTAF”.

Por seu lado, o CSTAF ao final das suas alegações de recurso formulou 
as seguintes CONCLUSÕES:

“1. Por se tratar de deliberação do CSTAF, o prazo para a inter-
posição de recurso contencioso é de 30 dias, a contar da notificação 
da deliberação (artigos 168.° n.°1 e 169.° n.°s 1 e 2 do Estatuto dos 
Magistrados aplicável ex vi do art. 77° do ETAF, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.° 129/84, de 27 de Abril), conforme, aliás, também reconhecido 
jurisprudencialmente – cfr., por todos, Ac. do STA de 01.04.2003, Proc. 
n.° 01651/02”.

2. Tendo a petição de recurso dado entrada no Tribunal a quo apenas 
em 30.07.2003 – muito para além do prazo de 30 dias que terminou 
em Junho de 2003 –, a apresentação do recurso é extemporânea, o que 
conduz à sua rejeição, nos termos do artigo 57° § 4° do Regulamento 
do Supremo Tribunal Administrativo, quanto aos invocados vícios que 
geram a anulabilidade do acto.

3. A deliberação sub judice não pode ser pautada pelos critérios gerais 
dos concursos da função pública, uma vez que se trata de um concurso 

com carácter excepcional, sendo -lhe aplicadas normas especiais, con-
forme resulta do aviso de abertura n.° 4902/2002.

4. O concurso em causa destinou -se ao ingresso num curso de for-
mação e estágio, com vista ao preenchimento de vagas de juízes nos 
tribunais administrativos e fiscais, e não ao preenchimento das vagas 
em si.

5. Só no termo desse curso de formação – frequentado pelo Recorrido 
por ter sido graduado nos 93 primeiros lugares do concurso –, e em 
sede de avaliação dos seus conhecimentos, é que podia (e devia) ser 
considerado «não apto», como efectivamente aconteceu.

6. Ou seja, a classificação de «não apto» não foi atribuída no âmbito 
do concurso, mas sim em momento posterior, já na fase terminal do 
curso de formação.

7. A enunciação de um critério pelo júri – serem considerados «não ap-
tos» os candidatos que tivessem obtido média final negativa ou negativa 
em três ou mais testes realizados, sem arredondamentos – representa uma 
garantia de objectividade e não uma violação do princípio da imparcia-
lidade, tendo sido todos os candidatos tratados de igual forma.

8. Acresce que o CSTAF não fez apelo a este critério quando homo-
logou a lista de graduação final dos candidatos.

9. Não foi a circunstância de terem obtido três ou mais negativas nos 
testes realizados que, automaticamente, e sem mais, levou à exclusão 
dos candidatos, mas sim uma apreciação casuística da prestação de cada 
um no âmbito do curso de formação teórica.

10. No que diz respeito aos candidatos considerados não aptos, a 
deliberação do CSTAF de 26.05.2003 não configura um verdadeiro 
acto de homologação, visto ter fundamentado de forma independente 
o critério de exclusão adoptado para cada um dos candidatos excluídos, 
incluindo o ora Recorrido.

11. Daí que, a existir um vício na proposta de decisão elaborada 
pelo júri – o que se admite, sem contudo conceder – e não tendo sido 
absorvidos os fundamentos e as conclusões dessa proposta pelo acto 
do CSTAF, a deliberação anulada nunca poderia padecer da assinalada 
violação do princípio da imparcialidade.

12. Nunca foi dada aos candidatos qualquer esperança ou expectativa 
– aliás, nem podia ser dada, atenta a natureza da formação em causa 
– no sentido de bastar média final positiva para revelarem a exigida 
aptidão para o desempenho do cargo de juiz dos tribunais administra-
tivos e fiscais”.

A ER contra -alegou no recurso interposto pelo recorrente contencioso, 
tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES:

“1. O concurso em apreço tem carácter excepcional, sendo -lhe aplica-
das normas especiais, decorrendo do referido Aviso n.° 4902/2002 que 
os requisitos gerais de admissão ao concurso eram os constantes do n.°2 
do artigo 29.°, do Decreto -Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, e, quanto ao 
mais, a legislação aplicável era a que resultava da Lei n.° 13/2002, de 
19 de Fevereiro, e do Regulamento para o Preenchimento de Vagas nos 
Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Portaria n.° 386/2002, 
de 11 de Abril, e legislação complementar.

2. Não estava, pois, sujeito ao regime geral de recrutamento e selecção 
de pessoal para a Administração Pública, conforme vem, expressamente, 
salientado no acórdão recorrido, que rejeitou, e bem, a aplicação deste 
regime, pelo que improcedem as arguidas violações do Decreto -Lei 
n.° 204/98, de 11 de Julho.
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3. A não existência de grelhas de correcção jamais poderia inquinar a 
avaliação do teste, que, aliás, foi corrigido pelo docente com indicações 
dos erros cometidos.

4. As classificações obtidas nos testes que serviram de fundamento 
à deliberação do CSTAF resultaram apenas da avaliação feita pelos 
docentes que corrigiram essas provas, não tendo existido qualquer 
alteração dessa avaliação.

5. Por deliberação de 19.05.03, o Júri decidiu revogar as suas anterio-
res deliberações de 17.03.03 e 14.04.03, pelo que não houve qualquer 
intervenção do Júri na classificação atribuída nos testes, classificação 
essa que, repita -se, foi da responsabilidade exclusiva dos docentes.

6. O Recorrente não questionou, na oportunidade e pela forma devidas, 
a insusceptibilidade de revisão das provas, pelo que, tratando -se de acto 
lesivo “a se”, e sempre autónomo, independente do acto de exclusão, já 
não é possível pôr em causa a sua validade.

7. Ao abrigo do artigo 15.° do Regulamento do Concurso, o CSTAF, 
por deliberação de 26.05.03, homologou a lista de graduação final dos 
candidatos e dela excluiu os candidatos que considerou não aptos, con-
cretizando, em relação a cada um deles, as respectivas classificações 
obtidas nos testes que, no entender do Conselho, revelavam deficiências 
inaceitáveis quanto a factores exigíveis para o exercício do cargo em 
questão.

8. Assim, a fundamentação do acto que aprovou a lista de graduação 
final dos candidatos e excluiu dessa lista os candidatos que considerou 
não aptos foi clara, suficiente e congruente.

9. Quanto às considerações expendidas a propósito da alteração su-
perveniente do enquadramento legal do curso, salienta -se que a Lei 
n.° 4 -A/2003, de 19 de Fevereiro, nada inovou no que respeita ao ca-
rácter eliminatório da avaliação do primeiro curso de formação teórica, 
uma vez que já no âmbito da Lei n.° 13/2002, de 19 de Fevereiro, se 
previa a possibilidade de serem eliminados candidatos (cfr. ainda o 
artigo 15.°, n.° 3, do Regulamento do Concurso, aprovado pela Portaria 
n.° 386/2002, de 11 de Abril).

10. Aliás, decorre do n.°5 do artigo 7º da Lei n.°13/2002 que os can-
didatos são qualificados, no termo do curso de formação teórica, como 
aptos ou não aptos, para o efeito de serem admitidos à fase seguinte. Não 
pode deixar de ser a esta luz que deve ser interpretado o artigo 6.° da Lei 
n.° 4 -A/2003, quando garante a “aquisição, pelos auditores de justiça, 
no termo do curso a que se refere o n.°2 do mesmo artigo [artigo 7°] do 
direito de ingressar na jurisdição administrativa e fiscal”.

11. Do exposto resulta evidente, por um lado, a improcedência da tese 
elaborada pelo Recorrente e, por outro lado, a cabal competência do júri 
para proceder à qualificação dos auditores como aptos ou não aptos, para 
o efeito de, uma vez concluído o curso de formação teórica de três meses, 
serem (ou não) admitidos à fase seguinte da sua formação, em relação à 
qual aquele curso funcionou como uma antecâmara de selecção.

12. A susceptibilidade de exclusão de candidatos não pode ser consi-
derada inconstitucional, pois essa susceptibilidade já estava prevista no 
artigo 7°, n.° 5, da Lei n.°13/2002, bem como no artigo 15.°, n.°3, do 
Regulamento do Concurso, pelo que não existe qualquer retroactividade 
da Lei n.° 4 -A/2003.

13. Na verdade, nunca foi dada aos candidatos qualquer esperança ou 
expectativa – aliás, nem podia ser dada, atenta a natureza da formação 
em causa – no sentido de bastar média final positiva para revelarem 

a exigida aptidão para o desempenho do cargo de juiz dos tribunais 
administrativos e fiscais”.

O Digno Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da 
improcedência de ambos os recursos quanto ao mérito da decisão.

Já quanto à questão prévia da extemporaneidade, reeditando a po-
sição que expressara em Subsecção, propugna pela procedência do 
respectivo recurso.

II. FUNDAMENTAÇÃO
II.1. O acórdão recorrido decidiu com base nos seguintes FACTOS:
a)  - Pelo Aviso n° 4902/2002, publicado no DR, II série, n.° 85, de 

11/04/2002, foi aberto concurso de ingresso em curso de formação e 
estágio com vista ao preenchimento de vagas de juízes nos tribunais 
administrativos de círculo e nos tribunais tributários;

b)  - O referido concurso foi aberto ao abrigo do artigo 7° da Lei 
n° 13/2002, de 19 de Fevereiro, e do art. 1°, n.°1, do Regulamento do 
Concurso aprovado pela Portaria nº 386/2002, de 11 de Abril;

c)  - O ora recorrente foi admitido a tal concurso e foi graduado nos 
primeiros 93 lugares postos a concurso, tendo, consequentemente, sido 
admitido a frequentar o curso de formação teórica organizado pelo 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ) em colaboração com a Faculdade 
de Direito da Universidade Nova de Lisboa;

d) Em 3 -01 -2003 foi elaborado pelo júri do concurso o Regulamento 
do aludido curso de formação, estipulando -se entre o mais:

“1. O curso é constituído pelas aulas, conferências e testes indicados 
no programa (...)“;

“2. Os membros do Júri do concurso participam nas aulas e confe-
rências, mas não têm intervenção na avaliação dos Auditores em cada 
módulo, a realizar através dos testes semanais”;

“7. Não há lugar a revisão de provas”;
8.3. No termo do curso o Júri procederá à avaliação final de cada 

Auditor, expressa sob a forma de «Apto» ou «não Apto»” (doc. com a 
resposta, fls. 52,53);

e) Em 7 de Janeiro de 2003 foi celebrado entre o Centro de Estudos 
Judiciários e o recorrente um “contrato administrativo de provimento”, 
constando de sete cláusulas, sendo a segunda do seguinte teor:

“O presente contrato é celebrado pelo período correspondente à 
duração do curso de formação previsto no n.° 2 do artigo 7.° da Lei 
n.°13/2002, de 19 de Fevereiro, e mantém -se em vigor até à nomeação 
do segundo outorgante como juiz de direito” (dc. fls. 453);

f) Em 17 de Março de 2003 o Júri deliberou, entre o mais: “Consi-
derando que as classificações propostas pelo docente responsável pelo 
módulo de Direito do Urbanismo são acentuadamente mais altas do que 
as que têm sido atribuídas por este Júri nos outros módulos, revelando 
diferença de critério, o Júri deliberou atribuir a todos os auditores uma 
classificação inferior em dois valores à proposta” (doc. com a resposta, 
fls. 54,55);

g) Em 14 -04 -03, já depois de realizados e corrigidos todos os testes, 
o júri reuniu para aprovar as classificações correspondentes ao terceiro 
mês de formação. Deliberou, então, o júri:

“(…)
Apreciadas as classificações propostas pelos correctores das provas, 

o Júri considerando que as classificações propostas relativamente aos 
testes de Procedimento e Processo Tributário e de Direito do Ambiente 
eram acentuadamente elevadas por referência aos padrões médios cor-
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respondentes aos resultados dos testes realizados ao longo do curso, 
sendo, por isso, passíveis de conduzir a distorções quanto ao juízo a 
formular sobre o mérito dos Auditores, deliberou por maioria, com o voto 
contrário do (...), reduzir em 2 (dois) valores as classificações propostas 
relativamente a cada um dos dois referidos testes.

Foi decidido que, para efeito da elaboração da lista de classificação va-
lorimétrica dos Auditores a que se refere o art° 15°, n° 1, do Regulamento 
do concurso, se procederia ao cálculo da média aritmética das classifica-
ções atribuídas a cada Auditor nos onze testes efectuados durante o curso, 
expressas em unidades e décimas, sem arredondamentos, devendo ser 
julgados não aptos, para efeitos do n° 3 do mesmo artigo, os Auditores 
que obtenham média inferior a 10 valores, sem arredondamento, assim 
como aqueles que devam ser objecto de um juízo negativo por terem 
obtido classificação inferior a 10 valores, sem arredondamento, em pelo 
menos três testes realizados” (doc. com a resposta, fls. 56/57);

h) Em 15 -04 -03 o júri reuniu para aprovar a lista de classificação 
final dos referidos Auditores, e, “Ao abrigo do disposto no art° 15, n° 3, 
do Regulamento do concurso, o Júri deliberou considerar não aptos os 
Auditores que obtiveram classificação final inferior a 10 valores, sem 
arredondamento, assim como aqueles que, embora tendo obtido classi-
ficação final igual ou superior a 10 valores, tenham tido classificação 
inferior a 10 valores, sem arredondamento, em pelo menos três dos testes 
realizados, o que o júri, tudo ponderado, considera traduzir deficiências 
significativas em várias matérias jurídicas essenciais, inaceitáveis do 
ponto de vista da formação científica minimamente exigível para se 
poder ser nomeado juiz dos tribunais administrativos e fiscais.

Em conformidade, foram considerados não aptos os seguintes au-
ditores:

(...)
j) Sérgio António de Sá Osório Tovar de Carvalho, por ter tido classi-

ficação final inferior a 10 valores” (doc.com a resposta, fls.58/58);
i) Em 19 de Maio de 2003, o Júri voltou a reunir “para aprovar a lista 

de graduação final a submeter à homologação do Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais” e deliberou “revogar as suas 
deliberações de 17 de Março e de 14 de Abril de 2003 que determinaram 
que se procedesse à redução em dois valores das classificações atribuídas 
nos testes n.° 6 (Direito do Urbanismo), n.°1 (Procedimento e Processo 
Tributário) e n.° 11(Direito do Ambiente), e corrigir em conformidade a 
proposta de lista de graduação a (submeter à homologação do Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais”, terminando:

“3. Na sequência das deliberações enunciadas e uma vez introduzidas 
as correcções devidas, o Júri deliberou aprovar, por unanimidade, a 
proposta de lista de graduação a submeter à homologação do Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que consta do anexo 3, 
faz parte integrante da presente acta e aqui se dá por reproduzida. Dela 
resultam que passam a ser considerados não aptos os seguintes audi-
tores:

(...)
g) Sérgio António de Sá Osório Tovar de Carvalho, por ter tido quatro 

negativas nos testes” (doc. fls. 61 -64);
j) Na lista de graduação, os Auditores considerados aptos aparecem 

graduados de acordo com a sua média final e os auditores considera-
dos não aptos aparecem por referência ou a classificação final inferior 
a 10 valores ou ao número de negativas nos testes. O ora recorrente 

aparece como não apto “por ter tido quatro negativas nos testes” (doc. 
de fls. 65 -69).

l) Em 26 de Maio de 2003, o Conselho Superior dos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais homologou a lista de graduação final dos can-
didatos no citado concurso (doc. fls. 15/24 do processo de suspensão 
n.° 1051/03, apenso).

m) Naquela deliberação o Conselho Superior dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais começou por efectuar uma simples descrição do 
quadro jurídico em que se movia, sem qualquer discussão analítica, e 
disse, quanto ao ora recorrente:

“g) Lic. Sérgio António de Sá Osório Tovar de Carvalho tem quatro 
negativas nos testes do curso de formação: PA – 9, 5 – val; CT – 9 val.; 
RPP – 8,5 val., DF/PG – 8 val. Revela deficiências significativas em 
matérias essenciais de direito administrativo e de direito fiscal, inacei-
táveis do ponto de vista da formação científica minimamente exigível 
a um juiz, para mais em tribunais especiais como são os tribunais ad-
ministrativos e fiscais” (doc. citado);

n) O ora recorrente foi notificado dessa deliberação em 29 de Maio 
de 2003 (doc.1 com a petição e intróito da petição);

o) O presente recurso deu entrada na Secretaria deste Supremo Tribu-
nal em 30 de Julho de 2003 (cfr. rosto da petição de recurso).

II.2. DO DIREITO
O acórdão recorrido apreciou o recurso contencioso de anulação 

interposto da deliberação de 26 de Maio de 2003, do CSTAF, que ho-
mologou a lista de graduação final do júri do concurso de ingresso em 
curso de formação e estágio com vista ao preenchimento de vagas de 
juízes nos tribunais administrativos de círculo e nos tribunais tributários, 
aberto por aviso publicado em Diário da República, II série, n.º 85, de 
11.4.2002.

Decidindo a questão prévia da extemporaneidade do recurso suscitada 
pela Entidade Recorrida julgou -a improcedente, concedendo no entanto 
provimento ao recurso contencioso embora tivesse desatendo alguns 
dos fundamentos.

Vêm interpostos recursos pelo recorrente contencioso e pela ER.
II.2.1. Importa naturalmente começar pelo julgamento feito no acórdão 

relativamente à aludida questão prévia pois que o seu eventual provi-
mento prejudicaria o conhecimento do mérito do acórdão que integra o 
objecto dos recursos jurisdicionais interpostos.

Refira -se que inexiste controvérsia quanto à data da notificação do 
acto impugnado (29 de Maio de 2003), nem quanto à data de entrada 
do requerimento de interposição do recurso contencioso (30 de Julho 
de 2003).

A posição da ER, acompanhada pelo Ministério Público, considera 
que o recurso contencioso deve ter sido julgado extemporâneo por ter 
sido interposto decorridos mais de 30 dias sobre a notificação do acto.

O entendimento daquela Entidade radica na circunstância de con-
siderar que por estar em causa deliberação do CSTAF, o prazo para a 
interposição de recurso é de 30 dias, a contar da notificação da delibe-
ração (cf. artigos 168.° n.°1 e 169.° n.°s 1 e 2 do Estatuto dos Magis-
trados aplicável ex vi do art. 77° do ETAF, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.° 129/84, de 27 de Abril).

Não foi essa porém a posição sufragada pelo acórdão recorrido para o 
qual no que tange aos candidatos ao concurso em causa, e dele excluídos, 
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não é configurável um prazo especial de recurso contencioso, que se 
desvie da regra geral contida no artº 28º da LPTA.

A posição do acórdão recorrido mostrou -se consonante com a decisão 
e seus fundamentos contidos no acórdão da 2ª Subsecção de 15.2.2005 
(Recurso n.°1328 -03 disponível em www.dgsi.pt também publicado em 
Apêndice Diário da República de 18 de Novembro de 2005, págs. 1255), 
que ora também se transcrevem:

“Interessa então, antes do mais, averiguar se no caso é configurável 
um prazo especial de recurso contencioso, que se desvie da regra geral 
contida no art° 28° (concretamente da alínea a) do n° 1) da LPTA, 
referindo a AR que tal prazo, ex vi art° 77° do ETAF, será aquele que 
se encontra previsto nos art°s 168° n° 1 e 169° n°s 1 e 2 do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais (EMJ), aprovado pela Lei n.° 21/85, de 30 
de Julho.

Será assim?
Efectivamente o citado art° 77° do ETAF manda aplicar, com as ne-

cessárias adaptações, aos juízes dos tribunais administrativos e fiscais, 
o Estatuto dos Magistrados Judiciais, tendo vindo a jurisprudência 
do STA, a expender que, na verdade, é aplicável aos magistrados da 
jurisdição administrativa, que exercem funções no continente, ex vi 
citado artigo 77.° do ETAF, o prazo de 30 dias para interposição de 
recurso contencioso das deliberações do Conselho Superior dos Tribu-
nais Administrativos e Fiscais, inquinadas de vícios geradores de mera 
anulabilidade, face ao disposto nos citados artigos 168°, n.° 1, e 169°, 
n.°s 1 e 2, do EMJ (Por mais recentes podem ver -se os acórdãos de: 
15 -12 -2004 (rec. 0744/03), 03 -05 - 2004 (rec. 01903/03), 1 7/JUN/03 
(rec. 327/03), e de 1/ABR/03 (re. 1651/02).

Só que, não sendo os recorrentes juízes, mas sim candidatos a usufruir 
de um tal estatuto, a norma de remissão convocável não pode ser aquele 
artº 77º do ETAF, o qual, como se disse, afirma ser aplicável, com as 
necessárias adaptações, aos juízes, o EMJ. Para que procedesse a questão 
prévia em causa, haveria que encontrar norma que estatuísse quanto a 
todas e quaisquer deliberações do Conselho Superior dos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais prazo especial para recorrer contenciosamente das 
mesmas, o que sucederia seguramente se aos agentes em causa pudesse 
afirmar -se que lhes seria aplicável aquele estatuto.

E, na verdade, nos termos do estatuído no n° 3 do artigo 7.° da Lei 
13/2002, “os candidatos admitidos ao concurso têm, durante a frequência 
do curso de formação teórica referido no número anterior, o mesmo es-
tatuto remuneratório e os mesmos direitos, deveres e incompatibilidades 
dos restantes auditores de justiça do Centro de Estudos Judiciários...”

Só que, no que tange a direitos, deveres e incompatibilidades, e 
admitindo -se que as citadas normas contidas nos artºs 168º nº1 e 169º 
nºs 1 e 2 do Estatuto dos Magistrados Judiciais encerram algum direito ou 
dever, prescreve o nº 1 do Artigo 53.º da Lei n.º 16/98, de 8 de Abril (que 
regula a estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários), 
que, “em tudo o que não for contrariado pela presente lei, os auditores 
de justiça estão sujeitos, quanto a direitos, deveres e incompatibilidades, 
ao regime da função pública” sendo que naquela Lei se não encontra 
qualquer norma a contrariar esta asserção.

Admitindo ainda que se pode ver uma tal norma especial no 
artº23º do Regulamento do Concurso em causa, aprovado pela citada 
Portª 386/2002, no ponto em que prescreve a aplicabilidade do EMJ 
aos casos omissos, para além do já exposto sempre uma tal norma teria 

que ser afastada por afronta ao princípio da hierarquia das fontes, e 
mais concretamente do da precedência da lei, tendo em vista que os 
regulamentos apenas podem conter normas secundum legem, não sendo 
admissível “uma área normativa preenchida apenas por via regulamentar 
sem qualquer lei prévia” (in Constituição Portuguesa Anotada, de Gomes 
Canotilho e Vital Moreira, em anotação ao artº 115º, actualmente 112º, 
da CRP, nota XXI V -3ª ed.”).

Ora, nesta sede, a ER reedita o essencial da argumentação que não 
mereceu acolhimento no aresto recorrido.

Ou seja, pese embora aqueles candidatos usufruam de um regime 
jurídico semelhante ao da função pública, tal apenas relevaria no estrito 
plano laboral, o que não impediria que a impugnação das decisões do 
CSTAF exigisse a observância de um prazo especial de recurso, tal como 
previsto no EMJ (cf. citados artºs 168º nº1 e 169º nºs 1 e 2 do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais), ao que não obstaria a circunstância de “os 
candidatos não serem ainda juízes”, pois que, “todos os candidatos 
detinham necessariamente formação académica no domínio jurídico e 
uma experiência profissional (pelo menos cinco anos) na área do direito 
público…e nessa medida foram equiparados aos juízes…”, pelo que, 
“ficaram ainda equiparados aos magistrados judiciais no que toca a 
direitos, deveres e incompatibilidades, o que demonstra que, enquanto 
opositores ao concurso, se encontravam mais próximos do estatuto de 
juízes do que, propriamente, do regime da função pública”.

Só que a tal ordem de invocações, como se viu e se reitera, respondeu 
o aresto recorrido, fazendo essencialmente apelo à circunstância de 
aqueles interessados mais não serem que simples candidatos a usufruir 
do estatuto de juízes, pelo que a norma de remissão convocável nunca 
poderia ser a contida no artº 77º do ETAF, havendo assim necessidade 
para o procedimento da questão prévia em causa de encontrar norma que 
estatuísse quanto a todas e quaisquer deliberações do Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais prazo especial para delas recorrer 
contenciosamente; norma especial essa que atento desde logo o princípio 
da hierarquia das fontes nunca poderia ser o artº23º do Regulamento do 
Concurso em causa, aprovado pela Portª 386/2002 (no ponto em que 
prescreve a aplicabilidade do EMJ aos casos omissos).

Assim, tendo no caso o recorrente sido notificado do acto em 29 de 
Maio de 2003 e sido interposto o presente recurso em 30 de Julho de 
2003 (e sendo que nos termos do artigo 12.º da Lei de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei n.° 3/99, 
de 13 de Janeiro, aplicável aos tribunais administrativos por força do 
artigo 13.° do ETAF de 1984, as férias judiciais decorriam, no que ora 
interessa, de 16 de Julho a 14 de Setembro), aplicando -se o prazo geral 
de 2 meses, do artigo 28.º, n.º 1, a), da LPTA e independentemente do 
modo de contagem que resulta do artigo 29.º, n.º 1, da mesma LPTA, 
sempre emergia a conclusão, que se reedita, de que à data da interpo-
sição não estava esgotado o prazo para o efeito atendendo ao disposto 
no artigo 279.º, e), do Código Civil.

Improcede, assim, a matéria levada às duas primeiras conclusões da 
alegação da ER.

Prosseguindo e passando a apreciar da censura ao mérito do acór-
dão.

II.2.2. Importa começar por ter presente que o acórdão recorrido 
julgou que no concurso em causa ocorrera violação do princípio da 
imparcialidade, em virtude de, e em resumo, já na fase do curso de 
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formação teórica nele previsto, a adopção pelo júri dos critérios em que 
assentaria o juízo negativo de não apto (com a consequente exclusão da 
lista de graduação) se verificara já depois de realizadas e avaliadas todas 
as provas pelos candidatos, conduta essa que se entendeu corporizar 
violação do princípio da transparência concursal, que constitui uma 
garantia preventiva da imparcialidade.

Para a ER deve censurar -se o julgado, pois que, em síntese:
 - não devem ser convocados os critérios gerais dos concursos da 

função pública, por se tratar de um concurso com carácter excepcional;
 - o qual se destina ao ingresso num curso de formação e estágio, com 

vista ao preenchimento de vagas de juízes nos tribunais administrativos 
e fiscais, e não ao preenchimento das vagas em si;

 - pelo que, a classificação de «não apto» não foi atribuída no âmbito 
do concurso, mas sim em momento posterior, já na fase terminal do 
curso de formação;

 - a enunciação de um critério pelo júri – serem considerados «não ap-
tos» os candidatos que tivessem obtido média final negativa ou negativa 
em três ou mais testes realizados, sem arredondamentos – representou 
uma garantia de objectividade e não uma violação do princípio da 
imparcialidade, tendo sido todos os candidatos tratados de igual forma.

 - De resto o que levou à exclusão dos candidatos através da homolo-
gação da lista de graduação final dos candidatos não foi a circunstância 
de terem obtido três ou mais negativas nos testes realizados, sem mais, 
mas sim uma apreciação casuística da prestação de cada um no âmbito 
do curso de formação teórica.

 - nunca tendo sido dada aos candidatos qualquer esperança ou ex-
pectativa no sentido de bastar média final positiva para revelarem a 
exigida aptidão para o desempenho do cargo de juiz dos tribunais ad-
ministrativos e fiscais.

Atentando no que se asseverou no acórdão recorrido facilmente se 
constata que tal ordem de invocações já ali fora ponderada e julgada 
insubsistente.

Na verdade, depois de se haver afirmado que o júri, ao ter elaborado 
os critérios que deveriam presidir à formulação do aludido juízo nega-
tivo de “não apto”, nas descritas circunstâncias (depois de realizados e 
avaliados os respectivos testes), não acatou um princípio estruturante 
da actividade administrativa  - o princípio da imparcialidade  - mais se 
ponderou:

“(…)
Deve acrescentar -se que não colhe, em contrário da posição assim 

tomada, a alegação produzida pela autoridade recorrida no sentido de 
que “não foi a circunstância de ter obtido três ou mais negativas nos 
testes realizados que, automaticamente, e sem mais, levou à exclusão 
dos candidatos, mas sim uma apreciação casuística da prestação de 
cada candidato”.

Na verdade, facilmente se repara, na deliberação de homologação, 
que nem sequer textualmente fez a autoridade recorrida qualquer apre-
ciação casuística autónoma quanto a todos aqueles que pelo júri foram 
propostos como aptos.

Ou seja, a deliberação adoptou, sem mais, a proposta com a respectiva 
fundamentação. A deliberação da entidade recorrida “absorveu”, como 
é próprio da homologação, os fundamentos e conclusões da proposta 
(artigo 124.º, n.º 2 do CPA; cfr. Diogo Freitas do Amaral, “Curso de 
Direito Administrativo”, Vol II, pág. 265).

Já quanto aos que vinham propostos como não aptos, o acto recorrido 
teceu, é certo, algumas considerações. Porém, como se viu em sede de 
matéria de facto, as considerações que produziu quanto ao regime legal 
foram meramente descritivas; não procedeu a qualquer discussão do 
regime legal, indicou, simplesmente, os preceitos aplicáveis. E quanto 
a cada candidato, e no que, em particular, concerne ao ora recorrente, 
limitou -se a reproduzir, quase “ipsis verbis” o essencial da proposta 
deliberação do júri.

Basta comparar.
Disse o júri na deliberação de 15 de Abril de 2003:
“Ao abrigo do disposto no artº 15, nº 3, do Regulamento do con-

curso, o Júri deliberou considerar não aptos os Auditores que obtiveram 
classificação final inferior a 10 valores, sem arredondamento, assim 
como aqueles que, embora tendo obtido classificação final igual ou 
superior a 10 valores, tenham tido classificação inferior a 10 valores, 
sem arredondamento, em pelo menos três dos testes realizados, o que o 
júri, tudo ponderado, considera traduzir deficiências significativas em 
várias matérias jurídicas essenciais, inaceitáveis do ponto de vista da 
formação científica minimamente exigível para se poder ser nomeado 
juiz dos tribunais administrativos e fiscais.

Em conformidade, foram considerados não aptos os seguintes au-
ditores:

(…)
j) A..., por ter tido classificação final inferior a 10 valores”.
E na deliberação de 19 de Maio de 2003, depois de”revogar as suas 

deliberações de 17 de Março e de 14 de Abril de 2003 que determinaram 
que se procedesse à redução em dois valores das classificações atribuídas 
nos testes n.º 6 (Direito do Urbanismo), n.º 1 (Procedimento e Processo 
Tributário) e n.º 11 (Direito do Ambiente), e corrigir em conformidade a 
proposta de lista de graduação a submeter à homologação do Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais”, disse:

“3. Na sequência das deliberações enunciadas e uma vez introduzidas 
as correcções devidas, o Júri deliberou aprovar, por unanimidade, a 
proposta de lista de graduação a submeter à homologação do Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que consta do anexo 3, 
faz parte integrante da presente acta e aqui se dá por reproduzida. Dela 
resultam que passam a ser considerados não aptos os seguintes audi-
tores:

(…)
g) A..., por ter tido quatro negativas nos testes” (doc. fls. 61 -64)”.
O elemento fundamentador da inaptidão por parte do júri foi, ainda, 

pois, o critério estabelecido na deliberação de 14 de Abril 2003 “(…) 
devendo ser julgados não aptos, para efeitos do nº 3 do mesmo artigo, 
os Auditores que obtenham média inferior a 10 valores, sem arredonda-
mento, assim como aqueles que devam ser objecto de um juízo negativo 
por terem obtido classificação inferior a 10 valores, sem arredondamento, 
em pelo menos três testes realizados”, mantido em 15 de Abril de 2003 
com a explicitação de que a não superação daquele patamar, traduz 
“deficiências significativas em várias matérias jurídicas essenciais, 
inaceitáveis do ponto de vista da formação científica minimamente 
exigível para se poder ser nomeado juiz dos tribunais administrativos 
e fiscais”.

A diferença entre a deliberação de 15 de Abril de 2005 e a deliberação 
constituinte da proposta de 19 de Maio residiu, quanto ao recorrente, 
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apenas no facto de que, visto que com a revogação da redução das notas 
dos testes passou a ficar com média superior a 10 valores, já não pôde 
ser considerado não apto em razão da média mas, unicamente, em razão 
do número de testes negativos.

E disse o acto recorrido:
“g) Lic. A... tem quatro negativas nos testes do curso de formação: 

PA – 9,5 val; CT – 9 val.; RPP – 8,5 val., DF/PG – 8 val. Revela defici-
ências significativas em matérias essenciais de direito administrativo e 
de direito fiscal, inaceitáveis do ponto de vista da formação científica 
minimamente exigível a um juiz, para mais em tribunais especiais como 
são os tribunais administrativos e fiscais”.

A única diferença formal está, como se constata, em que na proposta 
do júri se faz a referência genérica às quatro notas inferiores a 10 valores, 
e na deliberação recorrida se identificam os respectivos testes. Mas, 
é claro que esses testes estavam considerados na deliberação do júri.

Isto significa que, afinal, a entidade recorrida, absorveu, também 
no que toca ao ora recorrente, o critério de exclusão que o júri havia 
decidido.

Ou seja, a deliberação da entidade recorrida é, no seu todo e sem 
especialidade, uma deliberação de homologação da proposta do júri, 
inquinada, assim, pelo vício que nela lhe foi detectado de determinação 
tardia do critério somativo de exclusão” (o negrito não consta do texto 
do acórdão -fls. 517 dos autos).

Assim sendo, se se tiver em conta a ordem de ponderações também 
feita no acórdão no sentido de que,

“a salvaguarda do princípio da transparência concursal, que constitui 
uma garantia preventiva da imparcialidade, impõe que a Administração 
actue de forma a dar uma imagem de objectividade, isenção e equidis-
tância dos interesses em presença, de molde a projectar para o exterior 
um sentimento de confiança, tudo de molde a que nenhuma dúvida 
possa subsistir relativamente à sua actuação (A propósito, cf. Esteves 
de Oliveira e outros in Código do Procedimento Administrativo em 
anotação ao art.º 6.º)”;

e de que,
“só depois de “apreciadas as classificações propostas pelos correcto-

res das provas, o júri” (cf. acta referida no ponto e da Mª de Fº), tenha 
decidido do modus faciendi sobre quem deveria considera -se como 
não apto”;

e ainda que,
“… o punctum saliens reside sim…no respeito pelo dever imposto 

à Administração de que actue por forma a que nenhuma dúvida possa 
subsistir relativamente aos seus procedimentos, tudo de molde a dar 
a falada imagem de objectividade, isenção..., sem o que o princípio 
da transparência não poderia no caso ter funcionado como garantia 
preventiva da imparcialidade,

Então terá que se concluir, como no aresto recorrido, que, o júri, ao 
ter elaborado os critérios que deveriam presidir à formulação do aludido 
juízo negativo de não apto, nas descritas circunstâncias, não acatou 
um princípio estruturante da actividade administrativa, o princípio da 
imparcialidade que rege a actuação administrativa, plasmado no artº 6º 
do CPA, como decorrência do enunciado no artº 266º da CRP.

Mas, assim sendo, não são as demais circunstâncias invocadas, ma-
xime a de se estar perante um concurso com alegado carácter excep-
cional (em razão do desiderato  - “preenchimento de vagas de juízes nos 

tribunais administrativos e fiscais, e não ao preenchimento das vagas em 
si”, momento da classificação  - fase terminal do curso de formação) que 
afastam a conclusão pela prática da enunciada ilegalidade, pronuncia 
que cabe pois reafirmar.

Improcede deste modo o recurso interposto pela ER.
II.2.3. O recorrente contencioso (candidato Sérgio…) pretende através 

do recurso que interpôs ver reconhecidas as demais ilegalidades que o 
acórdão não reconheceu, do que se verá a seguir.

II.2.3.1. Começa por invocar que, sendo o fim legal das provas avaliar 
dos conhecimentos dos candidatos, o facto de não serem susceptíveis de 
revisão, nos termos do n° 7 do Regulamento aprovado pelo júri, “o juízo 
delas dimanado não pode, conceptualmente, ser considerado científico, 
carecendo assim de credibilidade, o que inquina o seu valor jurídico”.

No acórdão disse -se a propósito de tal arguição que já vinha impu-
tada ao acto:

“O recorrente não revela que tenha requerido a revisão de qualquer 
uma das suas provas. Assim, aquele n.º 7 não chegou a ter aplicação no 
seu caso, pelo que irreleva no que lhe diz respeito, sendo que não se está 
em sede de acção para declaração de ilegalidade de normas. A ilegalidade 
da norma só seria conhecida se nela se tivesse suportado o acto. Pois 
que o recorrente não chegou a ver a norma actuada em virtude de não 
ter requerido qualquer revisão, não pode imputar ao acto a conformação 
com tal norma (improcede, assim, a conclusão 7)”.

Efectivamente, naquele nº 7 prescrevia -se que, “não há lugar a revisão 
de provas”.

Mas o recorrente afirma que, em si mesma, a sobredita norma por 
permitir que se formasse um juízo insindicável inquina o seu valor 
jurídico, falando a propósito de violação por falta de fundamentação 
(artº 268º/3, da CRP), tendo ainda no texto da sua alegação aludido ao 
artº 659º/2, do CPC (dispositivo legal, de resto, cuja violação invoca a 
respeito das demais imputações).

Só que, efectivamente, o recorrente não desencadeou a sua aplica-
ção, pelo que, como se disse no acórdão, aquele n.º 7 não chegou a ter 
aplicação no seu caso. Ou seja, o acto contenciosamente impugnado 
não teve qualquer relação aquela norma.

Por isso e porque não estamos em sede de acção para declaração 
de ilegalidade de normas, não pode deixar de irrelevar tudo o que ora 
invoca em desabono da aludida norma, concretamente o que se prende 
com a fundamentação do acto administrativo ou com a estrutura da 
sentença.

E, por outro lado, não pode deixar de se ter presente que o recurso 
jurisdicional visa modificar ou anular as decisões submetidas a recurso 
e não conhecer de questões novas, salvo se se tratar de matéria de 
conhecimento oficioso e não decidida com trânsito em julgado, o que 
não é o caso.

Improcede, assim, tal matéria da presente impugnação.
II.2.3.2. Vejamos da invocação sintetizada na conclusão 3ª da alegação 

no sentido de que terá ocorrido um desrespeito do âmbito assinalado 
ao curso, e assim violado o princípio da legalidade e, concretamente o 
art° 14º (o artº 15° respeita à Graduação final dos candidatos de que se 
falará mais à frente) do Regulamento aprovado pela Portª. 386/02.

Invoca ainda a propósito o recorrente que o júri definiu em regula-
mento próprio um curso constante de menos matérias do que o estabe-
lecido no diploma regulamentar aplicável, reduziu as modalidades de 
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provas de avaliação e auto -vinculou -se a não intervir na avaliação, o 
que conferiria carácter vinculativo ao juízo de avaliação dos docentes 
correctores. Seguidamente, e violando o seu próprio regulamento, in-
terveio nas avaliações.

Vejamos:
O artigo 14.º da referida Port. 386/02 estabelecia o objecto do curso 

de formação, concretamente que funcionaria por módulos tendo por 
objecto os conjuntos de matérias que enumerou.

Ora, o acórdão recorrido, analisando a arguição a que se reportava a 
conclusão 11 da alegação feita em sede contenciosa [“O acto é inválido 
por violação do art° 15° do Regulamento aprovado pela Port. 386/02 e 
nos termos do art° 3°/1 CPA, por violação do regulamento do próprio 
júri, de 3.1.03 e, assim, anulável nos do art° 135° CPA. (O júri definiu em 
regulamento próprio, de 3.1.03, um curso constante de menos matérias 
do que o estabelecido no diploma regulamentar aplicável, reduziu as 
modalidades de provas de avaliação e auto -vinculou -se a não intervir na 
avaliação, o que conferiria carácter vinculativo ao juízo de avaliação dos 
docentes correctores; seguidamente, violou o seu próprio regulamento, 
intervindo nas avaliações)”], e afirmando sem mais – “O regulamento 
não impõe um estrito cumprimento das matérias. Coloca o máximo de 
matérias, mas não o mínimo” – não toma qualquer posição sobre as 
matérias que foram (ou não) objecto concreto do curso realizado ou 
devessem ter sido, como, aliás, o próprio recorrente nada arguira nesse 
estrito âmbito.

Por outro lado, não se antolha nem o recorrente o demonstra que o 
acórdão recorrido errou na pronúncia que emitiu a respeito da parte 
restante da invocação contida naquela conclusão 11, sendo certo que não 
cumpre em sede de recurso jurisdicional, como já acima se observou, 
teorizar sobre o âmbito dos aludidos regulamentos (contidos na citada 
Portª 386/02 e no regulamento do júri de 3.1.03) a não ser no plano 
estrito do que foi decidido no acórdão.

Na verdade, o n.º 2 daquele Regulamento aprovado pelo júri, em 3 
de Janeiro de 2003 e a que se refere o ponto 2.1.d) dos FACTOS [pres-
crevendo que, “Os membros do Júri do concurso participam nas aulas 
e conferências, mas não têm intervenção na avaliação dos Auditores em 
cada módulo, a realizar através dos testes semanais”], não pode deixar 
de ser entendido “como impedimento de intervenção individual dos seus 
membros no procedimento de avaliação correspondente a cada módulo, 
mas não na impossibilidade de apreciação feita pelo júri sobre as provas 
realizadas”, como registou o acórdão.

Por outro lado, na determinação da valoração geral das provas, tendo o 
júri começado por intervir, determinando a redução das notas atribuídas, 
veio mais tarde a revogar essa intervenção por deliberação de 19 de 
Maio de 2003 (cf. ponto 2.1.i) dos FACTOS), pelo que não se verificou 
qualquer intervenção do júri nas classificações atribuídas aos testes.

Improcede, pois, o enunciado fundamento da impugnação.
II.2.3.3. Vejamos agora da arguição de incompetência do júri para 

proceder à graduação dos candidatos, em momento em que já não teria 
competência para tal, a que se refere a conclusão 4ª da alegação.

Tal invocação assenta no pressuposto de que, e em síntese, só com a 
Lei nº 4 -A/03, de 19.Fev., com a redacção introduzida ao art° 7°, nº 5 
da Lei 13/02, é que teria havido competência (fosse do júri, fosse do 
CSTAF) para graduar os candidatos.

Confunde no entanto, o interessado, como assinalou o acórdão recor-
rido, a competência para a graduação no final do curso especial previsto 
na segunda parte do n.º 5 do artigo 7.º da Lei n.º 13/02, na redacção 
da Lei n.º 4 -A/03 [segundo o qual, “No termo do curso previsto no 
n.º 2, os candidatos são avaliados em função do seu mérito absoluto e 
qualificados como aptos ou não aptos, para o efeito de serem admitidos 
à fase seguinte, que é constituída por um estágio de seis meses, prece-
dido de um curso especial de formação teórico -prática de âmbito geral, 
organizado pelo Centro de Estudos Judiciários, com a duração máxima 
de três meses e incidência predominante sobre matérias de deontologia 
e direito processual civil”] com a competência que respeita ao curso 
de formação teórica previsto no n.º 2 do mesmo artigo [respeitante à 
admissão ao concurso].

Na verdade, a competência para aquela graduação resultava já do 
artigo 15.º do Regulamento aprovado pela Portaria n.º 386/2002, ao 
abrigo do n.º 8 do mesmo artigo 7.º da Lei 13/02, número que, sem 
alteração de redacção, passou a n.º 10 com a redacção que lhe introduziu 
a Lei 4 -A/03.

Ou seja, a competência em causa não foi introduzida [apenas] com a 
Lei 4 -A/03, já existindo anteriormente por força do aludido artº 15.º do 
Regulamento aprovado pela Portaria n.º 386/2002, editada ao abrigo da 
inicial redacção da Lei 13/02 (citado n.º 8 do artigo 7.º).

Improcede, assim, tal invocação.
II.2.3.4. Vejamos agora da arguição contida na matéria a que respeita 

a conclusão 5ª da alegação no sentido de que terão sido restringidos 
retroactivamente direitos fundamentais ao ter sido atribuído carácter 
eliminatório ao “curso teórico de formação”, assim se tendo alegada-
mente violado os art°s 6° e 7° da Lei 4 -A/03 e os art°s 18°/3, 47° e 50° 
CRP, e sendo o acto nulo nos termos do art° 133° CPA.

Uma tal arguição padece, salvo o devido respeito, do mesmo erro de 
perspectiva que inquina a antecedente invocação por não se ter procedido 
a uma adequada distinção entre o curso de formação teórica previsto 
no n.º 2 do artigo 7.º da Lei 13/2002 e o “curso especial de formação 
teórico -prática” que passou a estar contemplado na nova redacção do 
n.º 5 do mesmo artigo.

No fundo o que está em causa é saber se corresponde à verdade a 
invocação do recorrente de que com a simples admissão ao concurso 
em causa já se mostraria adquirido o direito de ingresso na jurisdição 
administrativa e fiscal, e bem assim que não estava prevista na redacção 
original daquela Lei 13/2002 qualquer exclusão findo o curso especial 
de formação teórico -prática.

Ora, como anota o acórdão recorrido, o que resulta da “exclusão” 
inscrita na parte final do n.º 3 do mesmo artigo 7.º estava prevista já 
na redacção original daquela Lei 13/2002 [no ponto em que previa a 
possibilidade de exclusão dos candidatos admitidos ao concurso, “reto-
mando em tal eventualidade os respectivos cargos ou funções sem perda 
de antiguidade”], sendo que o n.º 5, na nova redacção [referindo que, 
“No termo do curso previsto no n.º 2, os candidatos são avaliados em 
função do seu mérito absoluto e qualificados como aptos ou não aptos, 
para o efeito de serem admitidos à fase seguinte”] apenas tornou mais 
patente essa possibilidade.

Daí que, o artigo 15.º do Regulamento aprovado pela Portaria 
n.º 386/2002 [estatuindo que, “No termo do curso de formação, procede-
-se à graduação final dos candidatos”, sendo “excluídos da lista de gradu-
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ação os candidatos que…mediante decisão devidamente fundamentada, 
tenham sido considerados não aptos”] detinha habilitação legal bastante 
na aludida redacção original do artigo 7º.

Donde também que o estatuído através do artigo 6.º da Lei 4 -A/03 
[ao prescrever que “as alterações introduzidas ao artigo 7.º da Lei 
n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, não prejudicam a aquisição, pelos audi-
tores de justiça, no termo do curso a que se refere o n.º 2 do mesmo artigo, 
do direito de ingressar na jurisdição administrativa e fiscal”] em nada 
interferiu com o acto impugnado, pois que a aquisição pelos candidatos 
que fossem considerados aptos [mas não antes, com a mera admissão ao 
concurso como pretende o recorrente] no curso referido naquele n.º 2 do 
art. 7.º do direito a ingressar na jurisdição administrativa e fiscal já fluía 
do regime consagrado na redacção inicial da Lei 13/2002.

Assim sendo, ou seja, o acto impugnado (tendo considerado não apto 
o recorrente e, consequentemente, excluído da lista de graduação) não 
operou qualquer restrição retroactiva de direitos fundamentais. Num 
tal acto, como se acentuou no acórdão recorrido, apenas pode estar em 
discussão a bondade da exclusão do ora recorrente.

Assim, a afirmada incorrecção do juízo formulado sobre o concor-
rente, por errada interpretação e aplicação das regras que enformam o 
concurso, não pode ter colocado em causa qualquer direito fundamental 
do mesmo, e é susceptível de reparação com a anulação do acto em 
virtude do erro nessa interpretação e aplicação, para o que, aliás, se 
propende com a improcedência do recurso da ER.

II.2.3.5. Vejamos da última invocação do recorrente, no sentido de que 
o art° 15º/3 do Regulamento aprovado pela citada Port. 386/02, interpre-
tado no sentido de que confere ao júri do concurso, ou à Recorrida, ou 
a quem quer que seja, um poder discricionário para avaliar candidatos 
a juiz é materialmente inconstitucional, por violação dos art°s. 18°/2 
e 3 CRP, 111º CRP e 215°/2 e 4, 164°/m, 202°/1 e 3°/1 CRP; e assim 
nulo, nos termos dos art°s. 3º/3, 277°/1 e 282°/1 CRP.

Donde decorreria a nulidade do acto, nos termos do art° 133°/la) 
CPA, visto só a Assembleia da República ter competência para regular 
a matéria em causa.

Tal ordem de arguições já fora feita sede contenciosa, sendo desaten-
dida pelo acórdão recorrido, em fundamento do que expendeu:

“Não se afigura admissível a nulidade invocada. Submetido o acesso 
a concurso público, como deve ser, com certeza que há -de existir um 
júri para apreciar os candidatos e uma entidade para proferir a decisão. 
Ora, o júri e, em consequência, a entidade decisora, não procedem, 
na apreciação dos candidatos, a meras operações aritméticas; também 
procedem a operações aritméticas, mas elas realizam -se sobre elementos 
obtidos em função da qualidade denotada.

Por outro lado, o Regulamento encontra -se habilitado por Lei, o 
artigo 7.º da Lei n.º 13/2002.

Não pode, pois, padecer de nulidade em função do vício apon-
tado”.

Não interessando para a economia do acórdão abordar toda a proble-
mática que o poder regulamentar coloca, importa apenas ter presente 
que de harmonia com o princípio da preferência ou preeminência (cf. 
artº 112º, nº 7, da CRP), os regulamentos apenas podem conter normas 
secundum legem (sendo a sua autoria da competência de quem detêm o 
poder legislativo -cf. da CRP os artºs 111º, as normas contidas no Capí-
tulo II do Título III da Parte III, e as normas contidas nos artºs 8º e 200º, 

quanto à competência legislativa, e o artº 199º, quanto à competência 
regulamentar do Governo), não sendo admissível “uma área normativa 
preenchida apenas por via regulamentar sem qualquer lei prévia” (in 
Constituição Portuguesa Anotada, de Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
em anotação à norma em apreço, na redacção então vigente  - artº115º. A 
propósito, e na jurisprudência do STA, entre muita outra jurisprudência, 
cf., v.g., os acórdãos do Pleno de 20 de Janeiro de 1998, in AP -DR de 
5 de Abril de 2001, e de 11.10.06  - Rec. 239/05).

Ora, encontrando -se o Regulamento em causa, contido na Portª 3 
habilitado por Lei (citado artigo 7.º da Lei n.º 13/2002), a função a que se 
propunha [como ressalta do seu preâmbulo: em concretização da reforma 
do contencioso administrativo, que constituía uma necessidade urgente 
resultante das novas competências atribuídas aos tribunais administrati-
vos, reforma essa que exigia modificações infra -estruturais no sistema 
da justiça administrativa portuguesa e, nomeadamente, um recrutamento 
e selecção de magistrados judiciais e a sua formação especializada], 
concretamente na parte que se questiona, insere -se cabalmente na sua 
vocação de adoptar os procedimentos necessários ao desenvolvimento 
regulamentar do regime relativo ao recrutamento e formação de juízes 
estabelecido na norma habilitante.

E, a um tal recrutamento e selecção, como recorda o aresto impugnado, 
há -de ser co -natural a existência de um júri (e da entidade decidente) 
para aferir da aquisição da pretendia formação especializada pelos can-
didatos (e consequentemente julgá -los aptos para a função), segundo as 
práticas requeridas por boa administração, a determinar no exercício da 
liberdade de conformação que lhe assiste, no fundo como em qualquer 
outro procedimento de aferição de conhecimentos, tudo a exercer num 
quadro de respeito pelos princípios impostos à Administração, como o 
da imparcialidade (cuja violação, aliás, se concluiu ter ocorrido no caso, 
nos termos vistos em II.2.2.), adequação e proporcionalidade.

Assim sendo, e salvo o devido respeito, não tem sentido nem qualquer 
fundamento falar em violação dos aludidos princípios constitucionais e 
bem assim em nulidade da actuação administrativa.

Improcedem, pois, todos os fundamentos de impugnação ao deci-
dido.

III.DECISÃO
Nos termos e fundamentos expostos acordam em negar provimento 

a ambos os recursos jurisdicionais.
Custas pelo recorrente particular, fixando -se a taxa de justiça em 

400 € e a procuradoria em 200 €.

Lisboa, 3 de Maio de 2007.— João Belchior (relator) — Rosendo 
José — Angelina Domingues — Pais Borges — Jorge de Sousa — Costa 
Reis — Adérito Santos — São Pedro — Madeira dos Santos.
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Acórdão de 03 de Maio de 2007.

Assunto:

INGA. Ajuda comunitária «Poseima». Controlo A posteriori. 
Repetição do indevido. Inaplicabilidade do artigo 141.º 
do CPA.

Sumário:

 I — A recorrente contenciosa, beneficiária, em 1992, da ajuda 
comunitária POSEIMA, financiada pelo FEOGA — Sec-
ção Garantia, estava sujeita ao controlo a posteriori da 
realidade e regularidade da ajuda concedida, nos termos 
do Regulamento (CEE) n.º 4045/89, do Conselho, de 21 
de Dezembro de 1989, controlo que deveria ter lugar 
dentro do prazo de três anos exigido para a conservação 
da respectiva documentação comercial, se outro mais 
longo não estivesse previsto na legislação nacional, 
como decorre do segundo parágrafo do artigo 4.º do 
citado regulamento.

 II — Nos termos do artigo 40.º do Código Comercial, as 
empresas devem conservar os documentos comerciais 
durante o prazo de 10 anos (cf. tb) artigo 118.º, n.º 2 do 
CIRS e artigo 115.º, n.º 5 do CIRC).

 III — O referido nos n.os I e II, afasta a possibilidade de apli-
cação do artigo 141.º do CPA, à revogação do acto 
de concessão da ajuda, decorrente de irregularidades 
detectadas através do referido controlo a posteriori.

Processo n.º 1775/02 -20.
Recorrente: Vogal do conselho directivo do INGA.
Recorrido: António N. Nóbrega, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Xavier.

Acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Ad-
ministrativo do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
O VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INS-

TITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOL-
VIMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFADAP) E DO 
INSTITUTO NACIONAL DE INTERVENÇÃO E GARANTIA 
AGRÍCOLA (INGA), veio interpor recurso por oposição de julgados, 
do acórdão da 1ª Secção deste STA, proferido nos autos em 28.05.2003, 
por se encontrar em oposição com o acórdão da mesma Secção, proferido 
em 16.10.2001, no recurso 47.498, que, por sua vez, remete expressa-
mente para a fundamentação do acórdão de 20.02.2001, rec. 46.162, 
ambos juntos, por fotocópia, a fls.199 e segs. e já transitados em julgado, 
no que concerne à aplicabilidade ou não, do regime da revogação de actos 
inválidos previsto no artº141º do CPA, aos actos de concessão de ajudas 
comunitárias, no caso ajudas POSEIMA, no âmbito do financiamento 
FEOGA - secção Garantia, sujeitas a controlo a posteriori nos termos 
previstos no Reg.(CEE) nº4045/89, do Conselho, de 21.12.89.

Ambas as partes apresentaram alegações, onde formularam as se-
guintes CONCLUSÕES:

Da autoridade recorrente:
A. De acordo com a jurisprudência do acórdão fundamento, o regime 

de controlo constante do Reg. (CEE) nº4045/89 e recuperação de verbas, 
artº8º, nº1 do Reg.(CEE) nº 729/70, afastam a aplicabilidade do artº141º 
do CPA, no tocante à reposição de ajudas comunitárias indevidamente 
pagas, devendo, in casu, ser aplicado o artº40º do Código Comercial.

B. O acórdão recorrido, ao invés, pronuncia -se no sentido de os nor-
mativos comunitários, Reg. (CEE) nº4045/89 e Reg.(CEE) nº729/70, ao 
prescreverem a obrigação dos Estados tomarem medidas de prevenção 
e repressão de irregularidades e recuperação de ajudas indevidamente 
pagas e ao estabelecerem a exigência dessas medidas serem tomadas de 
acordo com a legislação ordinária de cada país, as sujeitam ao regime 
de revogação de actos administrativos constante do artº141º do CPA.

C. Anulando a ordem de reposição do INGA, porquanto emitida 
para além do prazo de um ano, previsto para a revogação dos actos 
inválidos.

D. Subjacente ao regime do CPA da revogação de actos administra-
tivos constitutivos de direitos está o princípio da segurança jurídica e 
de protecção da confiança.

E. O que, justamente, individualiza os princípios jurídicos é o facto 
de não terem de ser sempre realizados contendo apenas um imperativo 
de optimização, podendo ser realizados em graus diferenciados.

F. A solução do CPA em matéria de revogação dos actos adminis-
trativos constitutivos de direitos ao optar por estabelecer um critério 
meramente temporal, não logrou um equilíbrio entre os diversos valores 
e interesses em jogo, de acordo com uma ideia de proporcionalidade.

G. Desvaloriza a boa ou má fé do particular.
H. Ao arrepio do princípio geral estabelecido no nº1 do artº287º do 

Código Civil, o prazo de um ano para a revogação conta -se a partir da 
data da prática do acto, mesmo que, nos casos de erro, a Administração 
não tenha conhecimento deste no referido prazo.

I. O juiz nacional é o juiz comum do contencioso comunitário e 
deve, ao abrigo do princípio da aplicação descentralizada do Direito 
Comunitário, assegura na ordem interna, o respeito por todas as normas 
e princípios de Direito Comunitário.

J. Ao juiz nacional, porque directamente vinculado à observância 
dos princípios da aplicabilidade directa e do primado (Ac. Van Gend en 
Loos, Ac. Costa/Enel, Ac. Simmentahl), incumbe a obrigação de aplicar 
integralmente o Direito Comunitário deixando inaplicada qualquer dis-
posição eventualmente contrária da lei nacional, quer esta seja anterior, 
quer seja posterior à regra comunitária.

K. Só na falta de disposições comunitárias, a recuperação dos mon-
tantes indevidamente pagos será decidida aplicando o direito nacional, 
de acordo com o disposto no artº8º, nº1 do Reg.(CEE) nº729/70.

L. A questão da reposição de montantes indevidamente pagos a título 
de ajuda comunitária, consequente revogação de actos administrativos 
e sua articulação com os princípios da protecção da confiança e da 
segurança jurídica está, pacificamente, resolvida pela jurisprudência 
comunitária desde o Acórdão Deutsche Milchkontor, de 1982.

M. O Direito Comunitário recusa a absolutização do princípio da 
protecção da confiança em detrimento de outros princípios jurídicos 
comunitários relevantes.
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N. As legislações nacionais, não podem excluir a recuperação de 
ajudas indevidamente concedidas atendendo às expectativas legítimas 
dos beneficiários, à inexistência de enriquecimento sem causa, ao de-
curso e um prazo limite ou o facto de a Administração saber ou dever 
saber que a ajuda foi injustificadamente atribuída, se os interesses da 
Comunidade não forem devidamente acautelados.

O. Os tribunais nacionais não podem perfilhar soluções cujos efeitos 
impliquem, na prática, uma impossibilidade de implementação dos 
regulamentos comunitários.

P. A aplicação do Direito Comunitário seria indubitavelmente pertur-
bada caso se tornasse virtualmente impossível recuperar ajudas indevi-
damente atribuídas, nos termos do nº1 do artº8º do Reg(CEE) nº729/70.

Q. De acordo com o acórdão Martin Huber as regras previstas pelo 
direito nacional não podem, na prática, tornar impossível ou excessi-
vamente difícil a recuperação dos auxílios devidos.

R. O direito nacional, em matéria de revogação dos actos administra-
tivos e de restituição de prestações financeiras indevidamente pagas pela 
administração pública, somente na condição de o interesse da Comu-
nidade na recuperação das ajudas recebidas em violação das condições 
para a sua concessão ser integralmente tomado em consideração aquando 
da apreciação dos interesses em causa, pode tomar em consideração ao 
mesmo tempo que o princípio da legalidade, os princípios da segurança 
jurídica e da protecção da confiança, que igualmente fazem parte da 
ordem jurídica comunitária.

S. O recurso às regras nacionais só é possível na medida necessária à 
execução das disposições do direito comunitário e desde que a aplicação 
destas regras nacionais não prejudique o alcance e a eficácia do direito 
comunitário, incluindo os princípios gerais do mesmo, de acordo com 
o acórdão Flemmer.

T. O Direito Comunitário impõe que o juiz do administrativo nacional 
assegure, na ordem interna do respectivo Estado, o respeito por princí-
pios básicos do Direito Comunitário, como a aplicabilidade directa, o 
efeito directo e a exigência, pelo Direito Comunitário, a propósito da 
concessão pelas autoridades administrativas dos Estados Membros, em 
violação do direito comunitário, de auxílios económicos ou financeiros 
de fonte comunitária, da revogação pelos Estados Membros, desses seus 
actos administrativos constitutivos de direitos, mesmo com preterição de 
algumas das garantias de que o respectivo direito administrativo nacional 
rodeia a revogação dos actos constitutivos de direitos.

U. O douto acórdão recorrido, consagra uma solução que torna virtu-
almente impossível a recuperação das ajudas indevidamente atribuídas 
imposta pelo nº1 do artº8º do Reg. (CEE) nº729/70 e implica uma im-
possibilidade de aplicação dos regulamentos comunitários, atentando 
frontalmente contra as normas e princípios do Direito Comunitário.

V. A aplicação do princípio da protecção da confiança legítima implica 
que esteja comprovada a boa fé do beneficiário em causa.

W. O princípio da protecção da confiança legítima não pode ser 
invocado por uma empresa que incorreu em violação manifesta da 
regulamentação em vigor.

X. Se a má -fé do particular que leva a Administração a incorrer numa 
convicção errónea sobre dados determinantes do caso administrativo, 
obtendo uma vantagem, deve entender -se que essa actuação gera a in-
validade do acto, por erro induzido ou provocado sobre os pressuposto 
de facto e de direito, e leva à destruição dos prazos estabelecidos para 

a revogação anulatória no artº141º do CPA, sendo que, em casos mais 
graves, a sanção da nulidade do acto será a mais adequada.

Y. Mesmo estando provada a boa fé do beneficiário, a exclusão da 
reposição de ajuda comunitária, por força de uma regulamentação na-
cional que tome em consideração critérios como o comportamento 
negligente das autoridades nacionais e o decurso de um lapso de tempo 
importante desde o pagamento das ajudas em causa, só poderá ser 
admitida se forem respeitadas as condições enunciadas no acórdão 
Deutsche Milchkontor.

Z. O TJCE exige que os interesses da comunidade sejam suficien-
temente acautelados não podendo os tribunais nacionais consagrar 
soluções cujos efeitos impliquem uma impossibilidade de aplicação 
dos regulamentos comunitários, não sendo, nessa medida, aceitáveis 
soluções, como a solução dada pelo douto aresto recorrido, que tornem 
virtualmente impossível a recuperação das ajudas indevidamente atribuí-
das, nos termos do nº1 do artº8º do Reg (CEE) nº729/70, flagrantemente 
violado no caso concreto.

AA. A secção garantia do FEOGA, destina -se a assegurar mecanismos 
de intervenção no mercado dos produtos da agricultura, que deverão ter 
repercussão ao nível dos preços de mercado.

BB. Existe a necessidade de pagar as ajudas no mais curto espaço 
de tempo, sob pena de não se cumprir o principal objectivo da ajuda - a 
intervenção ao nível dos preços do mercado.

CC. Na ajuda POSEIMA, o pagamento da ajuda deverá ser efectuado 
no prazo de dois meses a contar da data da apresentação do pedido 
de ajuda de acordo com o disposto no nº1 do artº4º do Reg. (CEE) 
nº1696/92, a fim de assegurar a repercussão nos preços ao consumidor 
final, cfr. artº5º.

DD. É impossível verificar, antes do pagamento, se o requerente de 
determinada ajuda cumpre todos os requisitos legais que presidem ao 
pagamento da ajuda.

EE. A regulamentação das ajudas comunitárias financiadas pelo FE-
OGA “Garantia” estabelece procedimentos altamente complexos, quer 
para o pagamento, quer para o controlo.

FF. O número de beneficiários das ajudas pagas pelo INGA ronda, 
anualmente, os 300.000.

GG. Os controlos são de acordo com o disposto no artº2º do DL 
nº185/91, de 17.05, que regulamenta o Reg.(CEE) nº4045/89, efectuados 
por outras entidades.

HH. O recorrente, só teve conhecimento da irregularidade já a ajuda 
estava paga, há mais de um ano.

II. O entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido viola o Direito 
Comunitário, pois não permite que a regulamentação comunitária, in 
casu as disposições constantes do Título III do Reg.(CEE) nº1696/92, 
atinja plenamente os seus fins.

JJ. O artº4º do Reg(CEE) nº4045/89, prevê que os controlos possam 
ser efectuados passado mais de um ano desde o pagamento da ajuda.

KK. O artº8º do DL 185/91 prescreve, para realização dos referidos 
controlos, os prazos da legislação comercial.

LL. A tese do aliás douto acórdão recorrido cai no absurdo de os 
controlos terem de ser efectuados num momento em que a restituição 
da ajuda já não pode ser pedida.

MM. A ser acolhida tal jurisprudência, conduzirá à falência do sistema 
de controlo comunitário.
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NN. A Comissão, ao detectar uma despesa que não foi efectuada de 
acordo com as regras comunitárias – de entre as quais as respeitantes 
a número mínimo de controlos - excluirá essa despesa dos montantes 
financiados pelo FEOGA, que terá de ser paga com dinheiro do orça-
mento do Estado.

OO. O acórdão recorrido viola o artº 2º e segs. do Reg(CEE) nº4045/89 
e o artº8º do DL 185/91, que o regulamenta.

PP. Esteve bem o acórdão fundamento ao limitar a possibilidade de 
ser ordenada a reposição das ajudas comunitárias, sempre que estejam 
em causa controlos realizados ao abrigo do Re.(CEE) nº4045/89, ao 
prazo de dez anos dentro dos quais os controlos poderão legalmente 
ser realizados.

QQ. E demonstra ser possível compatibilizar a aplicação do Direito 
Comunitário com o Direito Nacional, em particular com o aludido 
princípio da segurança jurídica e protecção da confiança.

RR. O artº8º do DL 185/91, que regulamenta o REg.(CEE) nº4045/89 
prescreve que as empresas que têm relações financeiras com o FEOGA 
“Garantia”, devem conservar os documentos comerciais, durante 10 
anos.

SS. A jurisprudência do acórdão fundamento interpreta correctamente 
as normas e princípios dos dois Ordenamentos em causa e acautela quer 
os interesses comunitários, quer os nacionais em jogo.

TT. A decisão recorrida deve ser revogada, por violar o princípio do 
Primado do Direito Comunitário, os princípios da aplicabilidade directa 
e do efeito directo do Direito Comunitário, o princípio da Boa fé, o nº1 
do artº8º do Reg.(CEE) nº729/70, o artº4º do Reg(CEE) nº4045/89, os 
artº5º e segs. do Reg(CEE) nº1696/92 e o artº8º do DL 189/91.

Do recorrido:
1. Quer as normas comunitárias, quer a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça são no sentido de que a recuperação das importâncias perdidas, 
em consequência de irregularidades ou negligência, se efectuará de 
acordo com as disposições legislativas regulamentares e administrativas 
nacionais.

2. Portugal dispõe de vários instrumentos jurídicos (revogação e 
nulidade dos actos administrativos, incriminação de condutas frau-
dulentas, por exemplo) que permitem adequada recuperação dessas 
importâncias.

3. Quando o órgão competente para o efeito recorrer ao instituto de 
revogação do acto administrativo constitutivo de direitos, terá, natu-
ralmente, de se conformar com o regime legalmente estabelecido nos 
artº140 e 141 do CPA.

4. No caso concreto, deverá ser firmada jurisprudência em confor-
midade com a tese sufragada pelo douto acórdão recorrido, como é de 
JUSTIÇA.

O Digno PGA acompanhou a posição da autoridade recorrente.
Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
II - OS FACTOS
A matéria de facto é a constante do probatório do acórdão recorrido, 

para onde se remete, nos termos do nº6 do art.º 713º do CPC.
III - O DIREITO
Questão prévia:
O recorrido jurisdicional veio, nas suas alegações de recurso, invocar 

como questão prévia, que o único fundamento do acto contenciosamente 
impugnado, que determinou a devolução das ajudas aqui em causa, 

foi afastado pelo acórdão recorrido, ao dar como provado no ponto 3 
do probatório, que «a mercadoria em causa foi desalfandegada em 
25.08.92», e não em 30.06.92, como pretendia a autoridade recorrida, 
concluindo daí que o tribunal a quo, reconheceu, assim, a inexistência 
do pressuposto de facto em que assentou o acto impugnado, e, portanto, 
limitou -se a decidir que o acto recorrido era ilegal, não tendo tido 
necessidade de se pronunciar expressamente sobre o facto de o acto 
revogado ser válido e estar submetido ao regime estabelecido na b) do 
n1 do artº140º do CPA.

E pede que este Pleno se pronuncie sobre esta questão, pois a mesma 
tornaria irrelevante saber se era ou não aplicável o artº141º do CPA, que 
supõe a ilegalidade do acto revogado.

A autoridade recorrente veio pronunciar -se no sentido da rejeição da 
questão prévia, pois, além de se tratar de uma questão pretérita, pois os 
factos alegados já foram apreciados em sede da invocada incompetên-
cia do autor do acto, julgada improcedente com trânsito em julgado, 
contrariamente ao que alega a recorrida jurisdicional, em nenhuma 
instância, se decidiu que o acto revogado era válido, pelo contrário todas 
as instâncias confirmaram a sua invalidade, sendo a violação do prazo 
do artº141º do CPA o único vício apontado ao acto, que ainda não foi 
decidido, com trânsito em julgado.

Vejamos:
Contrariamente ao que alega a recorrente contenciosa, a decisão do 

presente conflito é decisiva para a solução do presente litígio, já que o 
acto contenciosamente impugnado foi anulado pelo acórdão recorrido, 
não por o acórdão recorrido ter considerado válido o acto de concessão 
das ajudas comunitárias aqui em causa, mas sim por violação do artº141º 
do CPA, e, portanto, no pressuposto, bem ou mal não importa aqui para 
o caso, de que o acto de concessão das ajudas era um acto inválido. Com 
efeito, ali se concluiu que «… a revogação praticada relativamente à 
liquidação e pagamento das ajudas comunitárias há -de resolver -se 
pela legislação portuguesa, no caso, pela aplicação do artº141º do 
CPA, nos termos do qual, os actos administrativos inválidos só podem 
ser revogados com fundamento na sua invalidade e dentro do prazo do 
respectivo recurso contencioso.

Assim sendo, no caso vertente, é ilegal a ordem de reposição de 
quantias pagas a mais, por ter sido proferida para além do prazo de 
um ano após o acto constitutivo de direitos se ter firmado na ordem 
jurídica.».

O facto de, no probatório da sentença proferida na 1ª Instância, se 
ter consignado que «a mercadoria foi desalfandegada em 25.08.92», 
probatório, que foi reproduzido no acórdão recorrido, não permite retirar 
a conclusão, pretendida pela recorrente contenciosa, de que o acórdão 
recorrido reconheceu a inexistência do pressuposto de facto em que 
assentou o acto impugnado, desde logo, porque, como se vê da fun-
damentação do acto contenciosamente impugnado junto ao processo 
instrutor, o mesmo não teve como pressuposto de facto o referido de-
salfandegamento da mercadoria em 25.08.92, mas a sua introdução no 
consumo, ocorrida em 30.06.92, a pedido da recorrente contenciosa, a 
título excepcional, por se tratar de mercadoria perecível (carne refri-
gerada), como melhor consta do ofício nº013368, de 27.04.1999, junto 
ao processo instrutor, que contém a fundamentação do acto, o qual foi 
expressamente ratificado pelo acto aqui impugnado (cf. documento junto 
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pela recorrente contenciosa com a petição, a fls.13 dos autos e ponto 1 
do probatório do acórdão recorrido).

Improcede, pois, a questão prévia suscitada.
Por acórdão interlocutório, proferido nos autos a fls. 264 e segs, foi 

julgada verificada a invocada oposição entre o acórdão recorrido e o 
acórdão fundamento, pelas razões ali expostas que aqui nos dispensa-
mos de transcrever, tendo -se concluído que «… atentando em ambas 
as pronúncias acabadas de equacionar, salta à vista que, na valoração 
de acto que determina a reposição de ajuda comunitária, no sistema de 
financiamento pelo FEOGA, ao qual é aplicável o aludido Regulamento 
(CEE) nº4045/89, do Conselho, de 21.12.89(…), convindo embora 
ambos os arestos que o acto de concessão de ajudas comunitárias é um 
acto constitutivo de direitos, para o acórdão recorrido, um tal acto está 
sujeito ao regime de revogação de actos administrativos constante do 
artº141º do CPA, ao passo que para o acórdão fundamento, o regime 
de revisão dos actos administrativos, quando inválidos, previsto no 
artº141º do CPA resulta inaplicável.»

Não vindo impugnada esta pronúncia do Tribunal, nem se vendo razão 
de discordância com a mesma, passamos então a apreciar a questão de 
direito controvertida.

Quanto ao mérito do recurso:
A questão fundamental de direito que este Tribunal Pleno é chamado, 

mais uma vez, a decidir, é, pois, a de saber se ao acto de concessão de 
ajudas comunitárias financiadas pelo FEOGA - Secção Garantia, como 
é o caso das ajudas POSEIMA aqui em causa, é aplicável o prazo geral 
de revogação dos actos administrativos constitutivos de direitos, previsto 
no artº141º do CPA, sendo certo que, ambos os acórdãos convergem 
num ponto, que é o de que o acto de concessão de ajudas comunitárias 
é um acto constitutivo de direitos.

A autoridade recorrente defende a posição sustentada no acórdão 
fundamento, que, por sua vez, remete expressamente para a funda-
mentação do acórdão de 20.02.2001, rec. 46162, considerando que, no 
caso de ajudas comunitárias financiadas pelo FEOGA - Secção Garan-
tia, como é o caso, os controlos a posteriori realizados ao abrigo do 
Reg.(CEE) nº4045/89 e do artº2º do DL 185/91, de 17.05, devem ser 
efectuados no prazo de dez anos, previsto no artº40º do C. Comercial, 
para a conservação dos documentos comerciais, atento o artº8º do ci-
tado DL 185/91 e não no prazo geral de um ano, previsto no artº141º 
do CPA, para a revogação dos actos administrativos, como considerou 
o acórdão recorrido.

Já a recorrida jurisdicional discorda deste entendimento, sufragando 
a tese do acórdão recorrido e, portanto, a aplicação, ao caso, do referido 
prazo de um ano previsto no artº141º do CPC.

No presente caso, a recorrente contenciosa beneficiou das ajudas 
comunitárias aqui em causa, financiadas no âmbito do denominado 
programa POSEIMA, aos produtos do sector de carne de bovino, in-
troduzidos no consumo da Região Autónoma da Madeira em 1992, 
provenientes de outros Estados Membros, vindo a apurar -se, em con-
trolo a posteriori efectuado aos documentos da empresa, no âmbito dos 
controlos previstos no Reg. (CEE) nº 4045/89, do Conselho de 21.12, 
relativo ao período de 01.07.93 a 30.06.94, pela Divisão de Fiscalização 
da Direcção de Serviços e Prevenção e Repressão da Fraude da Direcção 
Geral das Alfândegas, que as referidas ajudas haviam sido concedidas 
indevidamente, visto que a introdução da mercadoria no consumo teria 

efectivamente ocorrido em 30.06.92 e não em 28.08.92, como declarado 
e, portanto, antes da entrada em vigor do regime POSEIMA.

Ora, embora inicialmente este STA tivesse sustentado, em vários ares-
tos a tese sufragada pelo acórdão recorrido, que chegou a ser maioritária, 
posteriormente ocorreu uma inversão dessa jurisprudência no sentido do 
acórdão fundamento, tendo sido esta última orientação jurisprudencial 
que se firmou no Pleno da Secção, a partir do acórdão de 06.10.2005, 
proferido no rec. 2037/02, reiterada no acórdão, também do Pleno, de 
06.12.2005, rec. 328/02, ambos tirados por unanimidade e onde se dis-
cutiam questões idênticas à que ora nos ocupa, também no âmbito de 
ajudas comunitárias financiadas pelo FEOGA -secção garantia. (1)

Ora, o entendimento jurisprudencial ali firmado, assenta na se-
guinte fundamentação que, no essencial, se transcreve do acórdão de 
06.10.2005:

«III - O Regime Legal Aplicável.
1. A Confiança Legítima em Concurso com o Princípio Geral da 

Repetição do Indevido.
Atento que ambos os Acórdãos em confronto consideraram que a atri-

buição das ajudas comunitárias foi um acto constitutivo de direitos para 
os respectivos destinatários e que a ordem de restituição de montantes 
entregues a título daquelas ajudas era um acto revogatório não vamos 
entrar em nenhuma consideração que ponha em causa estes dados do 
problema, antes vamos concentrar a nossa atenção no ponto em que as 
decisões, divergentemente, consideraram aplicável, ou não, à ordem 
de reposição das ajudas comunitárias financiadas pelo Feoga -Garantia, 
o regime da revogação de actos inválidos do artigo 141.º do CPA, em 
particular a ordem assente nos resultados de um controlo inspectivo 
efectuado a partir da documentação comercial.

É assim que não vamos entrar a apreciar se as ajudas concedidas 
estavam ou não sujeitas a condição resolutiva, apesar de ser questão esta 
que é tratada em profundidade no Parecer junto aos autos pela entidade 
pública demandada no pedido de anulação.

No Ac. do STA de 16.10.2001, proferido no Proc. 47498, Acórdão 
fundamento, a deliberação do INGA que ordenava a reposição sustentou-
-se num controlo a posteriori realizado à documentação comercial da 
empresa que beneficiara de ajuda à armazenagem e comercialização de 
azeite na campanha 1991/92, ao qual considerou aplicável o Regula-
mento CEE 4045/89 de 21/12, cujo artigo 4.º dispõe que as empresas 
deverão conservar os documentos e dados comerciais relativos a acti-
vidades por via das quais receberam as ajudas, pelo menos três anos a 
contar da sua emissão.

O Acórdão fundamento é ainda composto, por remissão expressa, pelo 
Acórdão de 20.2.2001 no P. 46162, em que era analisado um caso de 
reposição de ajudas concedidas à destilação de vinho. No entendimento 
perfilhado pelo dito Acórdão “havendo que aplicar em Portugal, por força 
da 2.ª parte deste art.º 4.º, que autoriza os Estados -membros a prever 
um período mais longo para a conservação dos documentos em causa, 
o disposto no Código Comercial (redacção do DL 41/72, de 4/2), o qual 
prevê um prazo de dez anos para a conservação pelo comerciante da sua 
escrituração mercantil” o regime previsto no artigo 141.º do CPA para a 
revogação dos actos inválidos não deverá aplicar -se em sede de exercício 
pelo Estado -membro, por intermédio dos seus órgãos administrativos, 
do controlo da matéria de exactidão dos documentos comerciais e cor-
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respondente verificação dos pressupostos da ajuda e da forma como 
foram executadas as operações para as quais foi concedida.

O Acórdão recorrido entendeu que os actos de controlo a posteriori 
e as ordens de reposição de ajudas não podem considerar -se válidos se 
não observarem estritamente a lei portuguesa, especificamente quanto 
ao prazo de revogação dos actos inválidos do artigo 141.º do CPA.

A divergência de soluções assenta pois na prevalência que o Acórdão 
recorrido concedeu ao princípio da segurança jurídica e de protecção 
da confiança dos agentes no comércio jurídico, enquanto o Acórdão 
fundamento considerou que deveria prevalecer um princípio superior 
de justiça assente na verdade das situações a julgar e no equilíbrio dos 
interesses em presença.

O principio da segurança jurídica informa a solução adoptada pelo 
CPA no artigo 141.º para a revogação dos actos inválidos, na medida em 
que adopta uma solução que faz prevalecer a necessidade de segurança 
jurídica sem calibrar o peso deste valor com o peso reclamado por outros 
valores igualmente inscritos no sistema constitucional e comummente 
aceites como princípios jurídicos de idêntica relevância designadamente 
para o justo equilíbrio nas relações jurídicas como base das instituições 
e da paz social.

Um dos princípios gerais de direito imanente a toda a ordem jurídica 
é a obrigação de restituir o que foi recebido indevidamente, segundo o 
princípio essencial de justiça “suum cuique tribuere” o qual colide com 
a necessária estabilidade e segurança do comércio jurídico sempre que 
tenha decorrido um período considerável de tempo sobre o recebimento 
indevido.

Na conjugação destes dois princípios a solução adoptada pelo 
art.º 141.º do CPA tem sido objecto de reparos, especialmente quando 
interpretada, como tem sido mais usual entre nós, no sentido de o prazo 
de a revogação do acto ilegal se contar desde a prática do acto e não desde 
o momento em que é conhecido o facto que determina a necessidade 
de revogar, como seja o erro sobre os pressupostos da decisão ou o não 
preenchimento, ainda que posterior, dos pressupostos que estiveram na 
base da decisão que atribuiu um benefício (o CPA Comentado de M. 
Esteves de Oliveira, P. Gonçalves e P. Amorim, 2.ª Ed. Pag. 682 assinala 
a rigidez da solução adoptada no n.º 1 do artigo 141.º nestes termos: “As 
críticas mais cerradas à solução da lei reportam -se ao facto de o acto 
inválido só poder ser anulado administrativamente “dentro do prazo do 
respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade recorrida” 
sem se ter deixado margem para qualquer excepção, quando algumas 
se justificariam bem e permitiriam compor um sistema juridicamente 
muito mais compreensivo”. E, Vieira de Andrade assinala os diferentes 
tipos de actos que são tratados no CPA indistintamente, sob a designação 
de revogação, limitando -se a manter o modelo tradicional francês da 
revisão dos actos – Vd. “A Revisão dos actos administrativos no direito 
português” in Cadernos de Ciência de Legislação INA, n.º 9/10.

Mais adiante refere o mesmo autor que “… também não é de acei-
tar pacificamente a proibição em termos absolutos, da anulação ad-
ministrativa para além da resposta (ou da contestação) da autoridade 
recorrida.

Se o processo administrativo se prolonga, pelas razões mais variadas, 
às vezes por muitos anos, porque não admitir que o órgão administrativo 
competente possa anular o acto – designadamente na hipótese de actos 
desfavoráveis – em momento posterior à resposta …”

Especificamente quanto ao prazo de revogação de acto inválido, fora 
do quadro acto da impugnação, diz o Prof. Vieira de Andrade:

“Optou -se por uma solução temporal de total precaridade do acto até 
um certo momento e de estabilidade absoluta a partir daí, sem consi-
derar aspectos substanciais relevantes, que recomendariam porventura 
diferente regime.

Por exemplo não se considera aqui a diferença entre actos constitu-
tivos de direitos, actos precários e actos desfavoráveis que poderia ser 
decisiva para a ponderação dos interesses no caso; tal como não se dá 
relevo à boa ou má -fé do particular”.

Portanto, os casos apontados são apenas exemplos dos muitos aspectos 
em que se verifica a necessidade de fazer funcionar o prazo de revogação 
de acordo com outros parâmetros basilares da ordem jurídica, para além 
da protecção da confiança e estabilidade.

Igual necessidade de considerar outros valores e de lhes conferir 
valia surge nos casos em que o acto que se torna necessário retirar da 
ordem jurídica foi emitido através de uma vontade inquinada por dolo 
ou má -fé introduzidos pela parte que pretendia beneficiar e beneficiou 
do acto (má -fé do particular).

Efectivamente, a estabilidade e segurança não devem servir de apoio 
jurídico para a pessoa que violou gravemente a boa -fé, sob pena de o 
direito servir para dar cobertura à iniquidade. Estamos assim a ver como 
o princípio da segurança jurídica e as suas emanações normativas como 
o prazo de revogação dos actos administrativos ilegais, quando em con-
fronto com outros princípios basilares do direito tem de encontrar uma 
forma de aplicação em que esses outros princípios também se realizem 
sob pena de o direito positivo se transformar em suma injustiça.

É nesta direcção tendente a aplicar de modo harmonizado com outros 
princípios jurídicos, normas idênticas ao art.º 141.º do CPA que em 
diversos países (como a Alemanha, a Áustria …) se tem entendido que 
o prazo de um ano para a revogação se conta desde o conhecimento do 
facto que é fundamento da revogação.

E, nada parece impedir que no direito Português se entenda do mesmo 
modo porque a norma do CPA (art.º 141.º n.º 1) pode ser lida como 
dispondo que o prazo de revogação é igual ao prazo máximo do re-
curso contencioso, isto é, um ano, contado desde o momento em que 
se torna conhecido o fundamento da invalidade (fundamento de facto, 
inaplicável ao erro de direito), tal como o prazo do recurso contencioso 
começa a decorrer apenas depois de o acto ser levado ao conhecimento 
do interessado pelas formas previstas na lei para que ele posa agir, isto 
é, apenas a partir do momento em que é possível ao destinatário do 
acto conhecer dos seus vícios, designadamente pela publicação, para o 
M.º P.º, começa a decorrer o prazo de impugnação.

Por outro lado, é oportuno referir que a matéria factual considerada 
no acto administrativo que atribui uma vantagem ao particular, se foi 
apresentada pelo próprio interessado de modo errado à Administração 
tendo em vista induzir em erro, enganar e assim obter um beneficio 
ilegítimo ou até proibido por lei  - assim como nos casos em que o 
particular bem sabe quais os requisitos que tem de cumprir para a atri-
buição do beneficio e o recebe desde logo para cumprir esses requisitos, 
mas abusando da confiança que está na base das relações do comércio 
jurídico, não cumpre as condições que a sua posição na relação jurídica 
comporta  - deveria ter como efeito a obrigação de reposição do que 
recebeu, como consequência do não preenchimento dos pressupostos 
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que eram esperados da sua parte para a perfeição da relação jurídica, sob 
pena de se consagrar a obtenção ilegítima do beneficio. É ainda de ter 
em conta que mesmo não existindo ou não sendo possível caracterizar 
dolo ou má -fé do particular, o simples incumprimento por este das regras 
que o vinculam e que aceitou para conseguir um beneficio desde logo 
atribuído numa base de confiança no preenchimento desses condicio-
nalismos, criam uma situação cuja estrutura se desvia substancialmente 
da que é própria do acto praticado com base na verificação prévia 
dos respectivos pressupostos através do procedimento administrativo.
Na situação favorável ao particular que é criada numa base de confiança, 
enquanto, ou na medida em que os pressupostos que o particular tinha de 
preencher não se verificarem a relação jurídica está incompleta, mesmo 
que lhe tenha sido entregue a prestação da parte pública que com ele se 
encontra em relação, e daí que dê lugar à obrigação de repor tudo o que 
se recebeu com vista à relação cujos pressupostos se não preencheram 
e que o controlo verifica que já não vão preencher -se, pelo que não 
pode considerar -se que estamos perante a mesma estrutura daquele 
acto em que os pressupostos são verificados pela Administração entes 
da concessão, nem se pode dizer que estamos em fase de execução da 
definição operada pela concessão da ajuda, visto que o acto é praticado 
no conhecimento de que os pressupostos têm de verificar -se no futuro, 
sendo um ónus que impende sobre o beneficiário da ajuda fazer com 
que se verifiquem, mas sendo bem conhecido dos intervenientes que 
alguns pressupostos ainda se não verificam, sabendo -se que, por vezes, 
alguns deles só poderão passar a verificar -se depois de entregue a ajuda 
e através da sua aplicação nos termos previstos.

O que o particular recebe nestas situações é entregue em vista de 
uma relação que se espera vir a tornar -se perfeita, mas se intervierem 
factores de desvio pode gorar -se antes de se concluir ou tornar perfeita, 
pelo que surge aqui o dever de repetir o indevido que é um dever geral 
de justiça e não uma decorrência do “fecho” da relação jurídica em cuja 
preparação se verificou a entrega da ajuda financeira, entrega que é logo 
efectuada, porque se fosse remetida para momento posterior retiraria 
toda a possibilidade de se alcançarem os objectivos que através da sua 
concessão se pretendem obter. Guiado por este princípio fundamental de 
direito da repetição do indevido, mais do que pela defesa “à outrance” 
dos interesses da Comunidade, o Tribunal de Justiça das Comunidades 
tem vindo a firmar desde o Acórdão Deutshe MilchKontor (Proc. 205/82ª 
215/82) uma jurisprudência constante e repetida no sentido de que a 
aplicação do Direito Comunitário seria gravemente perturbada caso 
os Tribunais nacionais decidissem com base em regras que proíbem a 
revogação de actos administrativos em prazos de um ano, assim tornando 
impossível, na prática, recuperar ajudas indevidamente atribuídas (de-
signadamente nos termos dos Regulamentos CEE 729/70) e postergando 
outro princípio geral de direito, porventura sem suficiente ponderação 
dos interesses e valores em presença.

Este princípio do Direito Comunitário não contraria as exigências 
e princípios do Direito Interno pois que também ele se orienta pelas 
mesmas razões de justiça efectiva e também na ordem interna vigora 
o princípio da repetição do indevido, regra de base civilística, mas que 
perpassa todo o ordenamento, concretizado no direito público como 
corolário directo do princípio da justiça inscrito no art.º 266.º n.º 2 da 
Constituição e comando aplicável a toda a actividade administrativa. 
O que poderá contrariar a aplicação correcta dos princípios gerais de 

direito será uma a interpretação rígida da regra do artigo 141.º do CPA 
transformando -a em regra absoluta e superior a todos os outros prin-
cípios jurídicos.

Ora, no que interessa à decisão do caso submetido à nossa análise, o 
Tribunal de Justiça das Comunidades tem dito que as regras dos Estados 
Membros sobre prazo de revogação de actos administrativos ilegais 
como a do artigo 141.º do CPA, quando se tratar de reaver quantias 
pagas a título de ajudas comunitárias, de acordo com os Regulamentos 
Comunitários, mas que foram indevidamente atribuídas e recebidas, têm 
de ser aplicadas pelos Tribunais nacionais sem ignorar que a obrigação 
de repetição do indevido tem o valor de princípio geral de Direito 
Comunitário, pelo que não pode ser postergado, nem paralisadas as 
garantias que dele derivam, por disposições nacionais sobre a revogação 
que são resultantes da cristalização, da preponderância ou relevância 
exclusiva do princípio da segurança, sem a adequada ponderação de 
outros princípios estruturantes do ordenamento jurídico comunitário 
(e também de direito nacional como antes sublinhámos, mas que não 
importa à decisão do presente caso). Como refere expressivamente o 
Acórdão Martin Huber, de 19.9.2002, P. C -336/2000:

“As regras previstas pelo direito nacional não podem, na prática, 
tornar impossível ou excessivamente difícil a recuperação dos auxílios 
indevidos … Assim, não pode considerar -se contrário ao direito comu-
nitário que o direito nacional em matéria de revogação dos actos ad-
ministrativos e de restituição de prestações financeiras indevidamente 
pagas pela administração pública tome em consideração ao mesmo 
tempo que o princípio da legalidade, os princípios da segurança jurídica 
e da protecção da confiança legítima, dado que estes fazem parte da 
ordem jurídica comunitária. Contudo, o interesse da Comunidade na 
recuperação das ajudas recebidas em violação das condições para a 
sua concessão deve ser integralmente tomado em consideração quando 
da apreciação dos interesses em causa.

No mesmo sentido, tendente a fazer sobressair a relevância do princí-
pio da restituição do que foi indevidamente recebido, se pronunciaram 
além dos dois antes referidos muitos outros Acórdãos do TJC dentre os 
quais se destacam os casos Oelműhle e Schmidt Sohne, de 16.7.98, P. 
C -298/96; Flemmer, de 9.10.2001, P. C -80/99.

É sabido que os controlos efectuados de acordo com os Regulamentos 
Comunitários como aquele que está em causa nestes autos (R. CEE 
n.º 4045/89) versam sobre a realidade e a regularidade das operações que 
fazem parte do sistema financiado pelas comunidades e são efectuados 
por ordem do Estado Membro, muitas vezes por entidades exteriores 
ao serviço que atribui e paga as ajudas e, de acordo com os artigos 4.º e 
5.º incidem sobre a documentação comercial dos últimos três anos ou 
um período mais longo, se assim o determinar a legislação do Estado 
Membro, desde que tal documentação esteja relacionada com a operação 
financiada, pelo que aquelas irregularidades são detectadas muitas vezes 
passados períodos de alguns anos. O mesmo também pode acontecer em 
virtude de controlos que resultarem de iniciativas da Comissão.

Em todos estes casos, na interpretação que é efectuada pelo Acórdão 
recorrido, ficaria excluída por completo a possibilidade de recuperar 
as ajudas e reaver os meios financeiros indevidamente entregues, caso 
não se tivesse em conta a exigência de recuperação imposta pelo direito 
comunitário. Exigência que não afasta por inteiro as preocupações de 
segurança jurídica porque continua a existir um prazo limite a partir do 
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qual os controlos não são possíveis que será o prazo para a conservação 
da escrita comercial.

Por outro lado, do ponto de vista estrutural, como se procurou acima 
explicitar, a ordem de repetição do indevido insere -se numa relação 
jurídica que embora resulte revertida pela emissão deste novo acto 
não se encontrava perfeita, razão pela qual o que deve ser reposto não 
tinha as características de devido, de modo que a revogação assume, 
nestas circunstâncias, características muito peculiares que reclamam 
a preponderância do princípio da justiça na vertente da obrigação de 
repetição do indevido, sobre o princípio da estabilidade ou segurança 
que nestas situações não encontra a força justificativa que é caracte-
rística da situação típica de proibição de retirar o que se entregou com 
uma causa que ocorria efectivamente, embora mais tarde se venha a 
verificar que estava inquinada de algum vício, ou que foi mal apreciada 
sob alguma vertente.

Esta análise da estrutura do acto administrativo de concessão da ajuda, 
idêntico a um feixe de obrigações sinalagmáticas, não encontra, porém, 
acolhimento na letra do artigo 141.º pelo que não encontra acolhimento 
fora do contexto da aplicação impositiva do direito comunitário, como 
vamos ainda aprofundar.

2. A Aplicabilidade directa do Regulamento Comunitário em con-
corrência com a lei Nacional.

Em favor da prevalência da solução do Acórdão fundamento podemos 
apontar a regra da aplicabilidade directa dos Regulamentos de direito 
comunitário. Na verdade o Regulamento 3389/81, da Comissão de 
27.11 que estabelece as regras das restituições à exportação no sector 
vinícola estabelece no seu artigo 3.º n.º 2 que o exportador deve indicar 
“Relativamente aos vinhos provenientes de uma lotação a origem e as 
quantidades de vinhos aplicados” e “os números e as datas dos docu-
mentos de acompanhamento” e esta indicação juntamente com outras 
exigências é, nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, um pressuposto da 
concessão dos benefícios, sendo todos os detentores de produtos viní-
colas obrigados a manter registos que indiquem em especial as entradas 
e saídas desses produtos (art.º 11.º).

E, o Regulamento 4045/89 do Conselho, de 21.12.89, respeitante ao 
controlo da regularidade das operações do sistema de financiamento 
Feoga, secção Garantia, depois de definir “documentos comerciais” no 
artigo 1.º estatui no artigo 4.º que as empresas conservarão esses docu-
mentos pelo menos três anos a contar do final do ano da sua emissão e 
que os Estados podem prever um período mais longo para a conservação 
desses documentos para efeitos de controlo da verdade e regularidade 
das operações. Também resulta da análise daquele Regulamento que 
o controlo no prazo de um ano é apenas o controlo mínimo exigido 
aos Estados membros pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 2.º, sem prejuízo dos 
controles resultantes de outras iniciativas nacionais ou comunitárias, 
bem como dos controlos a que se refere o n.º 5 do mesmo artigo 2.º, 
efectuados nos termos do art.º 6.º do Reg. CEE 283/72 e 9.º do Regu-
lamento CEE 729/70, os quais têm como limite os três anos indicados 
ou o período mais longo que a lei nacional apontar para a guarda com 
carácter obrigatório da documentação comercial.

Isto é, de acordo com as enunciadas normas o pagamento da ajuda é 
efectuado em face do pedido instruído com a documentação exigida, mas 
a verificação sobre a realidade e regularidade do pedido e da respectiva 
documentação não é condição do pagamento da ajuda que é logo colo-

cada à disposição do beneficiário, embora este fique sujeito à verificação 
da realidade e regularidade do que declarou para obter a ajuda.

O sistema de financiamento FEOGA -GARANTIA assenta, portanto, 
na base da confiança, na declaração sujeita a controlo “a posteriori”.

Aqui chegados importa agora salientar que as normas contidas em 
regulamentos comunitários são obrigatórias em todos os seus elementos 
e tem o carácter de acto legislativo perfeito e completo no sentido de 
que a sua aplicação e execução dispensam a actividade legislativa dos 
Estados Membros, e assim, como lei comum aos diversos membros das 
Comunidades asseguram uma aplicação uniforme.

Como refere Mota Campos, Direito Comunitário, II vol. Lisboa, 
1983, p. 89: “os regulamentos comunitários uma vez publicados … 
entram em vigor em todo o território comunitário, ficam incorporados 
no ordenamento jurídico interno dos Estados (aplicabilidade directa 
formal) e são aí aplicáveis a qualquer pessoa, física ou moral, sujeita à 
jurisdição comunitária (aplicabilidade directa material)”.

Ora, apesar do nome poder inculcar uma ideia diferente, o certo é que 
os regulamentos comunitários são verdadeiras leis gerais comunitárias 
e também são leis ao nível do ordenamentos jurídico de cada um dos 
Estados Membros, pelo que o seu grau hierárquico é igual ao das leis 
provenientes dos órgãos legislativos nacionais.

Da aplicabilidade directa e desta situação na pirâmide das normas 
resulta que os acima mencionados regulamentos e suas normas estão 
ao mesmo nível e reclamam aplicação com força igual ao artigo 141.º 
do CPA.

Donde resulta a necessidade para os Tribunais nacionais de os interpre-
tar e aplicar de modo a não a excluir a eficácia das respectivas normas, 
embora não se possa entender o alcance daquelas normas comunitárias 
como pretendendo revogar a norma nacional.

O problema consiste portanto, na interpretação da lei, a qual não se 
pode restringir à letra, mas tem de atender ao “pensamento legislativo”, 
à “unidade do sistema jurídico” às “circunstâncias em que a lei foi 
elaborada” e “às condições especificas do tempo em que é aplicada” 
– art.º 9. n.º 1 do CCiv. O Acórdão fundamento situou -se essencialmente 
neste patamar ao tomar em consideração que “… um sistema de con-
trolo como o que se pretendeu instituir ficaria sem sentido se o Estado 
Membro, uma vez verificada a inexactidão de documentação comercial 
de uma empresa, com base na qual a mesma acedeu a um financiamento 
do aludido Fundo, não pudesse obrigar esta a restituir o que sem base 
legal veio a receber.

Obrigação esta que resulta ela própria da lógica desse sistema de 
controlo, que para ser eficaz deverá poder reconduzir as operações de 
acordo com a realidade.” Isto é, o Acórdão fundamento considerou que 
não é possível interpretar normas situadas ao mesmo nível da hierarquia 
das leis sem um esforço para garantir que se alcancem as finalidades 
que com a emissão dessas normas se procurou, fazendo, num primeiro 
momento, a tentativa de aplicar também a norma em colisão, conferindo-
-lhe igualmente efeitos que não descaracterizem a sua finalidade.

E foi assim que, na situação concreta de recuperação de entregas 
indevidas em financiamentos Feoga -Garantia, considerou que a segu-
rança e confiança jurídica continuam a ser protegidas, embora com um 
alongamento do prazo.

Porém, a aplicabilidade directa do direito comunitário deixa alguma 
margem de dúvidas em face das dificuldades que suscita a aplicação 
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harmonizada, visto que em termos teóricos haverá aceitar em grande 
medida as críticas dos que afirmam que a harmonização é uma modi-
ficação do regime legal cujas fronteiras são muito perigosas por via da 
indefinição em que assentam.

3. O primado do Direito Comunitário.
Em virtude das considerações antecedentes a solução do Acórdão funda-

mento é de adoptar definitivamente com base no princípio de prevalência 
da norma comunitária e afastamento de aplicação da norma nacional.

Vejamos em que consiste de modo breve.
Através do Direito Comunitário os Estados Membros procuraram 

instituir um mercado único, um espaço económico sujeito a regras 
essencialmente iguais.

Este objectivo exigiu de cada país membro uma limitação ou trans-
ferência de atribuições para a Comunidade, embora nos domínios e 
condições em que se vincularam nos tratados criadores, de modo que 
admitiram a integração nas ordens jurídicas nacionais de um corpo de 
direito não só de base convencional, mas também provindo de Institui-
ções da Comunidade. Como O TJC decidiu no Acórdão Costa – ENEL 
e se transformou em regra de direito pacífica:

“… Esta integração no direito de cada país membro de disposições 
provenientes de fonte comunitária e, mais genericamente, os termos e o 
espírito do tratado têm por corolário na impossibilidade para os Estados-
-membros de fazer prevalecer, contra uma ordem jurídica aceite por 
eles numa base de reciprocidade, uma medida unilateral ulterior … A 
preeminência do direito comunitário é confirmada pelo artigo 189.º, nos 
termos do qual os regulamentos têm valor obrigatório e são directamente 
aplicáveis em qualquer Estado -membro.….Resulta do conjunto destes 
elementos que emanado de uma fonte autónoma, o direito resultante 
do tratado não poderia em razão da sua natureza específica original, 
ver -se judiciariamente confrontado com um texto de direito interno 
qualquer que este fosse, sem perder o seu carácter comunitário e sem 
que fosse posta em causa a base jurídica da própria Comunidade.”
(Sublinhados nossos).

O que se extrai para o caso presente deste princípio de primazia do 
Direito Comunitário é, em derradeira análise, que o artigo 141.º do CPA 
não pode ser aplicado se conduzir a solução desconforme com as normas 
dos regulamentos comunitários acima mencionadas, pelo que temos de 
conceder prevalência à aplicação das normas comunitárias e afastar a 
aplicação da norma nacional. Em matéria diferente, sobre recuperação 
de ajuda estatal ilegalmente concedida  - artigo 93.º do Tratado  - mas 
esclarecedor sobre as relações entre o direito comunitário e o direito 
interno e os princípios que presidem à recuperação de ajudas, refere o 
Ac. do TJC de 20 de Março de 1997, Proc. C -24/95, caso Alcan:

“A recuperação de um auxílio ilegal deve ocorrer, em princípio, de 
acordo com as disposições pertinentes do direito nacional, sem prejuízo, 
todavia, de serem aplicadas de forma a não tornar praticamente impossível 
a recuperação exigida pelo direito comunitário. Em especial, o interesse 
da Comunidade deve ser respeitado em toda sua extensão aquando da 
aplicação de uma disposição que sujeita a revogação de um acto admi-
nistrativo ilegal à apreciação dos diferentes interesses em causa. A este 
respeito, embora a ordem jurídica comunitária não possa opor -se a uma 
legislação nacional que assegura o respeito da confiança legítima e da 
segurança jurídica no domínio da recuperação, todavia, tendo em conta 
o carácter imperativo do controlo dos auxílios de Estado efectuado pela 

Comissão nos termos do art.º 93.º do Tratado, as empresas beneficiárias 
de um auxilio não podem, em princípio, ter uma confiança legítima na 
regularidade do auxílio a não ser que este tenha sido concedido no res-
peito pelo processo previsto pelo referido artigo. Com efeito, um operador 
económico diligente deve normalmente estar em condições de se assegurar 
de que esse processo foi respeitado, mesmo que o Estado em causa seja de 
tal modo responsável pela ilegalidade da decisão de concessão do auxílio 
que a sua revogação se mostre contrária à boa -fé.

Além disso, estando em causa auxílios de Estado declarados in-
compatíveis, o papel das autoridades nacionais está limitado a dar 
execução a qualquer decisão da Comissão. Face à inexistência de poder 
discricionário da autoridade nacional, mesmo que ela deixe esgotar o 
prazo de preclusão previsto no direito nacional para a revogação da 
decisão de concessão do auxílio, o beneficiário de um auxílio concedido 
ilegalmente deixa de estar na incerteza a partir do momento em que 
a Comissão adopta uma decisão que declara tal auxílio incompatível 
e exige a sua recuperação. Em consequência, a autoridade nacio-
nal competente está obrigada, por força do direito comunitário, a 
revogar a decisão de concessão de um auxílio atribuído ilegalmente, 
em conformidade com uma decisão definitiva da Comissão que de-
clara o auxílio incompatível e exige a sua recuperação, mesmo que:
 - tenha deixado expirar o prazo previsto para esse efeito no interesse 
da segurança jurídica pelo direito nacional;

 - seja de tal modo responsável pela ilegalidade da decisão que a sua 
revogação se mostre, no que respeita ao beneficiário do auxílio, contrária 
à boa -fé, desde que o beneficiário do auxílio não tenha podido ter, por 
inobservância do procedimento previsto no artigo 93.º do Tratado, uma 
confiança legítima na regularidade do auxílio; e

 - o direito nacional a exclua em razão da extinção do enriquecimento, 
na ausência de má -fé do beneficiário do auxílio, uma vez que tal extinção 
é a regra no domínio dos auxílios de Estado que são, em geral, atribuídos 
a empresas em dificuldades, cujo balanço já não revela, no momento da 
recuperação, o aumento patrimonial que incontestavelmente resultou 
do auxílio.” (Sublinhados nossos)

No caso dos autos não estamos perante a situação de recuperar ajudas 
nacionais declaradas incompatíveis como direito Comunitário pelo me-
canismo do artigo 93.º do Tratado, mas de recuperar ajudas concedidas 
pelo Direito Comunitário através da Administração nacional. Mas, em 
qualquer das situações a concessão da ajuda é considerada ilegal pelo 
direito interno e pelo direito comunitário e este último impõe indiscuti-
velmente a respectiva recuperação, mesmo contra normas nacionais de 
protecção da confiança e da segurança, pelo que estas devem ficar sem 
aplicação e ceder lugar à aplicação do direito comunitário, impondo -se 
como devido e legal o acto de revogação da concessão da ajuda.

4. O Prazo limite de Controlo e de Revisão do Acto que concedeu 
a Ajuda. Para o caso dos registos relativos a operações do sector vi-
tivinícola existe uma norma específica do Regulamento 2238/93 da 
Comissão, de 26/7, o artigo 19.º que estabelece para a conservação 
dos documentos um prazo de cinco anos, sem prejuízo de normas mais 
rigorosas adoptadas pelos Estados -membros.

5. Além do prazo do Regulamento 2238/93, o direito nacional esta-
belece no artigo 40.º do C. Comercial  - também no CIRS art.º 118.º 2 e 
no CIRC, art.º 115.º  - 5  - (Vd. J M Coutinho de Abreu, Curso de Direito 
Comercial, I vol. P. 176) o prazo de dez anos para o comerciante conservar 
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a sua escrituração mercantil, pelo que é este prazo mais longo aquele 
durante o qual podem ser efectuados controlos de acordo com as normas 
comunitárias, controlos esses que têm necessariamente de surtir os efei-
tos que para eles a lei determina, designadamente a revisão das ajudas 
financeiras concedidas e consequente exigência do que foi indevidamente 
pago e nessa medida a revogação do acto que as concedeu, sendo o prazo 
desta revogação dilatado até ao referido limite temporal.

Portanto, é recusada a aplicação da norma do artigo 141.º n.º 1 do 
CPA, embora se considere que a estabilidade e a segurança não deixam 
de ser protegidas, antes passam a ser protegidas de forma menos intensa, 
cedendo em parte, à necessidade de protecção de outros valores de 
semelhante relevância.»

Não existindo qualquer razão para alterar este entendimento do Pleno, 
e porque, relativamente às ajudas POSEIMA aqui em causa, não estava, 
à data, especialmente previsto, na legislação comunitária ou nacional, 
qualquer prazo para a sua recuperação, em caso de irregularidade da sua 
concessão, detectada após realização do controlo a posteriori à documen-
tação da empresa que suporta o pedido de ajudas, sendo, portanto, de ter 
em conta para o efeito, pelas razões supra apontadas, o prazo geral de dez 
anos, previsto na lei nacional para a escrituração mercantil (artº40º do 
Cód. Com., artº118, nº2º do CIRS e artº115º, nº5 do CIRC), por ser mais 
longo que o prazo de três anos, previsto, em geral, na legislação comu-
nitária, então aplicável, para a conservação dos documentos comerciais 
pelas empresas (cf. artº4º, nº1 do REg. (CEE) nº4045/89 do Conselho de 
21.12.89), e tendo o acto contenciosamente impugnado, que determinou 
a devolução das ajudas pagas a mais, sido praticado dentro do referido 
prazo de dez anos, o acórdão recorrido não se pode manter.

IV - DECISÃO
Termos em que acordam os juízes deste Tribunal em conceder pro-

vimento ao recurso, revogar o acórdão recorrido e confirmar a 
sentença da 1ª Instância, embora com diferente fundamentação.

Custas pela recorrente contenciosa, ora recorrida, na Secção e no 
Pleno, sendo €300 e €400 de taxa de justiça, respectivamente e a pro-
curadoria em metade.

Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Fernanda Martins Xavier Nunes 
(relatora) — Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da 
Silva Santos Botelho — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domin-
gues — Luís Pais Borges — Alberto Acácio de Sá Costa Reis — Adérito 
da Conceição Salvador dos Santos — Jorge Artur Madeira dos Santos.

(1) Cf., além do referidos acórdãos do Pleno, entre outros, os recentes acórdãos da Secção 
de 19.09.2006, rec. 1038/05 e de 15.11.2006, rec. 346/06.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Provas escritas em exames e concursos. Ónus de prova. Re-
messa do processo instrutor. Falta de envio de elementos.

Sumário:

 I — Quando os recorrentes pretendem sindicar o resultado 
da avaliação de provas escritas (em exames ou em 
concursos), uma vez que não dispõem das respectivas 
fotocópias, a Administração deve juntá -las aos autos, 
na resposta ou no processo instrutor.

 II — Se não o fizer, dizendo que não as encontra, só a si se 
pode atribuir a culpa do facto.

 III — Nesse caso, a falta de remessa desses elementos com 
essa justificação, é bem mais do que a «falta de remessa 
sem justificação» de que trata o artigo 11.º da LPTA, 
e que apenas permite ao tribunal apreciar livremente 
essa conduta para efeitos probatórios.

 IV — Nessas circunstâncias, se o recorrente não tem outro 
meio de provar o erro sobre os pressupostos de facto in-
vocado (traduzido em erro de correcção das respectivas 
provas), pode dizer -se que a Administração o colocou 
objectivamente em situação de impossibilidade absoluta 
de exercer o seu direito à prova.

   Razão que é bastante para a inversão do ónus de 
prova, ao abrigo do artigo 344.º, n.º 2, do CPC.

 V — À inversão referida não obsta o facto de haver recorridos 
particulares no processo, visto que, da mesma maneira 
que a sua falta de contestação não significa confissão 
dos factos articulados pelos recorrentes contra a posição 
da resposta da entidade pública, também aqui não se 
tornaria necessária o seu acordo.

 VI — A proibição de inversão em virtude da existência dos 
recorridos particulares significaria uma postergação 
dos direitos dos recorrentes à apreciação da legalidade 
do acto e uma violação do seu direito de aceso à justiça 
e à tutela jurisdicional efectiva e plena, patente nos 
artigos 20.º e 268.º, n.º 4, da CRP, uma vez que dessa 
maneira ficariam impedidos de provar o erro de correc-
ção das provas e, assim, sem possibilidade de sindicarem 
e obterem a anulação do acto de classificação do júri, 
por causa de uma circunstância (desaparecimento das 
provas) a que de todo são estranhos.

Processo n.º 29 420/91 -20.
Recorrentes: Emília Conceição Figueiredo Martins Pedro e outros.
Recorridos: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Cândido de Pinho.
I - Relatório
Pedro Manuel Cândido de Silva, Manuel Baptista Carvalho Sam-

paio, António Pires Loureiro, João Manuel Afonso Fonseca, Emília 
Conceição Figueiredo Martins Pedro, João Manuel Teixeira Albu-
querque e Maria de Fátima Esteves interpuseram neste STA recurso 
contencioso pedindo a anulação do despacho do Sr. Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) de 7/03/1991, que negou provi-
mento ao recurso hierárquico interposto do despacho de 18/10/1990 que 
os excluiu do concurso de acesso interno para as categorias de Técnico 



772 773

Tributário de 2ª classe, Técnico Verificador Tributário de 2ª classe e de 
Técnico de Contencioso Tributário de 2ª classe.

Por acórdão de 25/03/2006, foi o recurso provido no tocante a Pedro 
Silva, Manuel Baptista Sampaio, António Loureiro e João Fonseca e 
improvido quanto aos restantes Emília Conceição, João Albuquerque e 
Maria de Fátima Esteves (fls.780/794).

Emília Conceição, João Albuquerque e Maria de Fátima Esteves inter-
puseram, então, o presente recurso jurisdicional para o Pleno (fls. 800), 
em cujas alegações, apresentaram as seguintes conclusões:

«a) Os ora recorrentes foram excluídos do procedimento do concurso, 
melhor identificado nos autos, por terem obtido classificações (pouco) 
inferiores a 9,5, valores nas provas de conhecimento (testes de tipo 
americano, como tal sindicáveis) e cujo rigor contestaram, alegando que 
os respectivos testes foram objectivamente mal corrigidos permitindo, 
se devidamente reanalisados, alcançar a nota mínima.

b) Para prova do atrás referido os recorrentes requereram que a Admi-
nistração fosse notificada, ao abrigo do art. 528º do CPC para juntar aos 
autos os testes por si realizados, dos quais, naturalmente, não ficaram 
com cópia, que à época não lhes era devida.

c) O douto Acórdão recorrido considerou que a Administração ao 
não juntar, apesar de notificada para o fazer, os aludidos testes aos 
autos, actuou injustificadamente e com culpa, inviabilizando a prova 
aos onerados.

d) No entanto, considerando a existência de recorridos particulares 
que não podem ser responsabilizados por aquela actuação culposa da 
Administração, considerou o Acórdão “a quo” inoperar a inversão do 
ónus da prova.

e) Ora, ao assim decidir, proferiu uma decisão -surpresa, não submetida 
ao contraditório pelo que violadora do art. 3º, n° 3 do CPC, enquanto 
emanação do direito de defesa previsto no art. 20º da Constituição, e 
gerador da sua nulidade nos termos do art. 668º, n° 1, al. d) do CPC, 
por excesso de pronúncia, a qual expressamente se argui.

f) Acresce que os recorrentes pediram ao Tribunal “a quo” que a 
Autoridade Recorrida juntasse os testes aos autos ao abrigo do art. 528º 
do CPC sendo que não tendo a Autoridade Recorrida apresentado tais 
documentos é -lhe aplicável o disposto no nº 2 do art. 519º do CPC que 
determina a inversão do ónus da prova.

g) O Acórdão “a quo” ao rejeitar a inversão do ónus da prova violou 
assim o art° 344º n° 2 do C. Civil, que citou, e ainda o art.519º, n° 2 do 
CPC conjugado com os arts. 528º, nº 2 e 529º também do CPC, aplicáveis 
“ex vi” do art. 1º da LPTA.

Termos em que deve esse Meritíssimo Pleno do STA declarar o Acór-
dão “a quo” ferido de nulidade ou, assim não se entendendo, revogá -lo 
com as legais consequências».

Contra -alegou a entidade recorrida, apresentando as suas conclusões 
da seguinte forma:

«A  -Ficou provado que os ora Recorrentes Jurisdicionais foram 
excluídos porque, após revisão de provas, se ter verificado que a clas-
sificação final foi inferior aos 9, 5 valores previstos no nº 4 do art. 32º 
do DL 498/88, de 30/12 (n° 19, da “matéria de facto” do Douto Acórdão 
recorrido)

B - Ao remeter -se o processo instrutor não foram incluídos os testes 
dos aqui Recorrentes Jurisdicionais porque, conforme afirmou a aqui 
Entidade Recorrida Jurisdicional, “após se terem efectuado diversas 

diligências junto do arquivo destes serviços, não foi possível encontrar 
os documentos solicitados referentes ao concurso “.

C  -Esta comunicação não necessita de ser notificada às partes con-
trárias, não havendo aqui lugar ao principio do contraditório, pois a lei 
prevê expressamente que o Tribunal, com total autonomiza, analise e 
aprecie livremente esse comportamento podendo até, eventualmente, 
sancioná -lo.

D  -Não se encontra minimamente provado que a falta de remessa 
destes documentos tenha por base uma actuação culposa, pelo que não 
tem cabimento pretender -se a aplicação do disposto no nº2 do art. 344º 
do C. C., dada a ausência manifesta e patente de culpa.

E  -Aliás, como muito bem é referido no Douto Acórdão recorrido, “a 
falta de remessa dos citados documentos não tem qualquer consequên-
cia necessária a nível de prova dos factos alegados a eles respeitantes 
uma vez que, sendo a falta injustificada e esses elementos relevantes, o 
Tribunal pode adoptar todas as providências adequadas e, mantendo -se 
essa falta, apreciar livremente essa conduta para efeitos probatórios 
(sublinhado nosso).

F  -Mais refere o citado Acórdão “O que significa que aquela falta, 
ainda que injustificada, não tem como consequência o julgarem -se 
provados os factos que os documentos visavam provar  - nºs 1 e 2 do 
art. 11º da LPTA”.

G - Mas, finalizamos nós, acrescentando que em lado algum está 
provada a existência de culpa, para além de que “O tribunal colectivo 
aprecia livremente as provas, decidindo os juízes segundo a sua prudente 
convicção acerca de cada facto” - n°1 do art. 655º do C.P.C.».

O digno Magistrado do MP opinou no sentido do improvimento do 
recurso (fls. 826/828).

A secção pronunciou -se contra a existência da invocada nulidade 
(fls. 830).

Cumpre decidir.
II - Os Factos
O acórdão recorrido deu por assente a seguinte factualidade:
«1. Por despacho do Sr. Director Geral das Contribuições e Impostos, 

de 25/07/89, publicado no DR, II Série, nº 191, de 21/08/1989, foi aberto, 
pelo prazo de 15 dias, contados desta publicação, concurso interno de 
acesso às categorias de Técnico Tributário de 2ª classe, Técnico Veri-
ficador Tributário de 2ª classe e Técnico de Contencioso Tributário de 
2ª classe dos quadros da DGCI.

2. Nos termos do nº 6 desse Aviso “A selecção dos candidatos far -se -á 
através de exame final a realizar após o curso II previsto no mapa II 
anexo ao Dec. Regulamentar 42/83, de 29/5, e constará de provas escri-
tas de conhecimentos específicos, conforme o preceituado nos arts 26º 
e 27º, do Regulamento citado no n° 1 deste Aviso. Os candidatos que 
pretendam ocupar lugares correspondentes à categoria de Técnico 
verificador Tributário de 2ª classe serão ainda objecto de avaliação 
curricular e submetidos a entrevista de selecção”

3. A redacção desse nº 6 passou de, acordo com o Aviso de 15/11/89, 
publicado no DR, II Série, n° 275, de 29/11/89, a ser a seguinte “A 
selecção dos candidatos far -se -á através de exame final a realizar 
após o curso II previsto no mapa anexo II ao Dec. Regulamentar 42/83, 
de 29/5, e constará de provas escritas de conhecimentos específicas, 
conforme o preceituado nos arts 26º e 27º do Regulamento citado no 
n° 1 deste Aviso. Os candidatos que pretendam ser providos em lugares 
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correspondentes â categoria de TVT de 2ª classe serão ainda submetidos 
a avaliação curricular, que é eliminatória e tem em vista avaliar as 
aptidões profissionais dos candidatos mediante ponderação de acordo 
com as exigências das funções correspondentes â categoria de TVT 
de 2ª classe das habilitações académicas de base e da formação e a 
qualificação e experiência profissionais relacionadas com a área da 
fiscalização tributária. Os candidatos acima referidos têm de apresentar 
ao Júri, até ao final da prova do 3º dia, o respectivo currículo dacti-
lografado e em triplicado o qual constem os seguintes elementos…” 
 -fls 42 do apenso nº 29.515

4. Os Recorrentes candidataram -se a esse concurso, tendo sido, de 
acordo com o Aviso publicado no DR, II Série, de 28/03/90, a ele ad-
mitidos  - vd respectiva Lista a fls. 14 a 24 do processo 29515, apenso, 
que se dá por reproduzida.

5. Os Recorrentes Pedro Manuel Silva, João Manuel Fonseca, António 
Pires Loureiro e Manuel Batista Sampaio apresentaram as suas fichas de 
avaliação curricular, que se encontram nos respectivos recursos apensos 
que ora se dão por reproduzidas.

6. Dão -se por reproduzidos os conteúdos das Actas nºs 1 a 20 que 
se encontram no vol II do processo instrutor, de fls. 1 a 51, e da Acta 
nº 21 que se encontra junta a estes autos a fls. 658, as quais se dão por 
integradas

7. Na Acta nº 11, correspondente à reunião do Júri realizada no dia 
27/10/90, ficou a constar, entre outras coisas, que “após a realização 
das provas dedicou -se o Júri à tarefa de verificação e controle das 
fichas de respostas apresentadas em cada dia, tendo -as agregado e 
preparado para o competente apuramento de resultados; estas tarefas 
ficaram concluídas ao fim da tarde do dia 20” E mais à frente deu -se 
conta que “foram recebidas pelo Júri 908 fichas de avaliação curricular 
por candidatos admitidos à categoria de TVT 2ª “ - vd fls. 29,30 e 31 
do Vol. II do processo instrutor apenso.

8. Na Acta nº 16, correspondente à reunião do Júri realizada no dia 
31/10/90, entre outras coisas ficou a constar “foi aprovada a fórmula e 
ponderação a utilizar na apreciação da avaliação curricular dos can-
didatos à categoria de TVT, conforme modelo anexo à presente Acta. 
Foi deliberado dar relevância na avaliação curricular aos resultados 
obtidos pelos candidatos no 3º dia de provas  - Prova de Contabilidade  -e 
no exame presencial dos cursos de Contabilidade Geral e Contabilidade 
Analítica por correspondência da COMPTA.” E foi ainda deliberado 
que a “avaliação curricular, de carácter eliminatório, será expressa de 
0 a 20” , através da fórmula e ponderações nela identificadas  -vd fls 50 
a 53 do Vol. II do processo instrutor apenso.

9. Em 18/12/90 foi publicado no DR, II série, Aviso com a Lista da 
Classificação dos candidatos aprovados e excluídos ao referido concurso 
 - fls 21/28 do recurso 29516 apenso  - da qual constavam os Recorrentes 
Pedro Silva, João Fonseca, António Loureiro e Manuel Baptista como 
excluídos do concurso para Técnico Verificador Tributário de 2ª classe.

10. E os Recorrentes Emília Conceição, Maria de Fátima e João 
Albuquerque como excluídos  - idem, especialmente pgs 27 e 28.

11.Inconformados com essa exclusão, recorreram hierarquicamente 
para o Sr. Ministro das Finanças  - vd cada um desses recursos juntos a 
estes autos e aos processos apensos que se dão por reproduzidos.

12. Na Acta nº 21, correspondente á reunião do Júri realizada no dia 
6/03/91, entre outras coisas, ficou a constar que a mesma tinha em vista 

“concluir as tarefas de apreciação dos recursos de homologação da 
Lista de aprovados e excluídos no concurso, publicada no DR II série, 
n° 90, de 90/12/18 E acrescentou -se “tendo -se procedido à revisão ma-
nual de todos os elementos relevantes  - folhas de respostas em cada dia 
de provas e fichas de avaliação curricular  -elaboraram -se as respectivas 
listagens e fichas individualizadas, com os valores revistos bem como 
adequadas informações e pareceres cujas fotocópias se anexam e ficam 
a fazer parte integrante da presente acta, promovendo -se a entrega de 
todos os referidos elementos à entidade para decisão final “ - vd fls 658 
destes autos, que se dá por integrada.

13. O Júri prestou, de seguida, a seguinte informação:
“Objecto dos recursos:
Os candidatos constantes da Lista anexa, aprovados no concurso em 

epigrafe, pretendem ser considerados aptos para a categoria de TVT.
Critérios utilizados pelo Júri
 -Na análise das fichas de avaliação curricular, apresentadas opor-

tunamente pelos candidatos, também anexadas á presente informação, 
foram respeitados os princípios definidos no n° 6 do Aviso de Abertura 
do Concurso, com a redacção que lhe foi dada pelo Aviso de 89/11/15, 
in DR II série, n° 275, de 89/11/29, com a aplicação da fórmula e 
ponderações constantes d folha anexa

 -O resultado de avaliação curricular foi ainda valorado positivamente 
com as classificações finais obtidas pelos candidatos no exame presen-
cial de Contabilidade Geral (após curso de 1 ano por correspondência 
– CFAP/COMPT A) e no último dia de provas do concurso em epigrafe 
prova de contabilidade) desde que a média aritmética tenha sido igual 
ou superior a 12”  -vd fls. 168 destes autos.

14.Sobre essa informação a Autoridade Recorrida proferiu um dos 
despachos recorridos que é do seguinte teor “Concordo, pelo que dou 
provimento aos recursos dos requerentes constantes dos nºs 9, 16, 26, 
30,45 e 48 da Lista Anexa 91/03/07.”

15. O n° 6 do Aviso de Abertura do Concurso.
16.O Júri prestou, ainda, a seguinte informação:
“Objecto dos recursos:
Os candidatos constantes da Lista I anexa, aprovados ao concurso 

em epigrafe, pretendem revisão das provas no sentido de obterem subida 
de classificação;

 -Os candidatos constantes da Lista II anexa, excluídos da Lista de 
aprovados, por terem classificação inferior a 9,5 valores, pretendem a 
revisão das provas no sentido de obterem classificação positiva (igual 
ou superior a 9,5 valores)

Critérios utilizados pelo Júri
Procedeu -se a rigorosa conferência das folhas de resposta em cada 

dia de provas, operando -se com os factores oportunamente estabele-
cidos, tudo conforme as chaves gerais e fichas individualizadas que se 
anexam e vão acompanhadas daquelas folhas”  -vd processo instrutor 
em folha não numerada

17. Sobre essa informação a Autoridade Recorrida proferiu o outro 
dos despachos recorridos; que é do seguinte teor “Concordo, pelo que 
dou provimento aos recursos dos requerentes constantes dos nºs 1 e 3 
da Lista I e dos nos 23, 28,34 e 61 da Lista II 91/03/07’  -idem

18. De acordo com a notificação feita aos Recorrentes Pedro Manuel 
Silva, João Manuel Fonseca, António Pires Loureiro e Manuel Baptista 
Sampaio os seus recursos hierárquicos tinham sido indeferidos “em 
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virtude de face aos critérios adoptados pelo Júri, não ter atingido a 
classificação tida por suficiente”  -vd docs juntos a este e aos respectivos 
processos apensos, que se dão por integrados.

19. No tocante aos Recorrentes Emília da Conceição, João Albu-
querque e Maria de Fátima, e de acordo com a notificação que lhes foi 
feita, a sua exclusão ficava a dever -se a “após revisão de provas, se ter 
verificado que a classificação final foi inferior aos 9,5 valores previstos 
no n.º 4 do art. 32º do DL 498/88, de 30/12”  -vd docs. juntos a este e 
aos respectivos processos apensos, que se dão por integrados.

20.Os testes de conhecimento do referido concurso encontram -se nos 
autos de fls. 669 a 742 e a sua correcção encontra -se a fls. 743 a 748 
que ora se dão por reproduzidas.

III - O Direito
1 - Da nulidade
Os recorrentes invocaram a nulidade do acórdão impugnado, assente 

na violação do princípio do contraditório (art. 3º do CPC) e em excesso 
de pronúncia (art. 668º, nº 1, al. d), do CPC).

O seu raciocínio é este: Se a entidade recorrida não juntou as provas 
escritas, como lhe cumpria, deveria então o ónus da prova resolver -se 
contra ela. Logo, não poderia ter o tribunal “a quo” ter conhecido da 
inoperância da inversão desse ónus, só porque existem recorridos par-
ticulares com interesses antagónicos aos seus.

Mas é evidente que não tem razão. A temática em causa não constitui 
uma questão nova de que o tribunal não pudesse tomar conhecimento, 
e antes representa um fundamento de que o tribunal se serviu para con-
cluir pelo improvimento do recurso. Na verdade, o acórdão recorrido, 
ao decidir a questão de mérito do recurso, limitou -se a não acolher a 
tese sustentada pelos recorrentes a respeito do vício sobre o erro nos 
pressupostos de facto, face à falta de prova da sua existência, em virtude 
de ter considerado que no caso concreto não podia funcionar a inversão 
de que trata o art. 344º, nº2, do Código Civil.

Portanto, o que se constata é uma divergência de opiniões sobre a 
forma como a prova (ou a falta dela) deveria aqui ter sido resolvida, se 
a favor dos recorrentes e contra a entidade recorrida, se a favor destes 
e contra aqueles. A utilização daquele fundamento não pode assim 
considerar -se como uma questão nova, cuja decisão represente uma 
decisão surpresa.

Improcede, pois, a arguida nulidade.
2 - Do recurso
Os aqui recorrentes jurisdicionais Emília da Conceição, Maria de 

Fátima e João Albuquerque foram excluídos do concurso por a classi-
ficação final de cada um ter sido inferior aos 9,5 valores previstos no 
nº4, do art. 32º do DL nº 498/88, de 30/12.

Inconformados, no recurso contencioso alegaram que o acto estava 
viciado nos seus pressupostos de facto uma vez que tinha havido erro 
na correcção dos seus testes. Em seu entender  - pela ordem acima 
indicada  - deveriam ter sido pontuados com 10,178 valores, 10,798 e 
9,500, e não com 9,021, 8,876 e 9,306, respectivamente.

O acórdão impugnado, relativamente e eles, equacionou bem a ques-
tão: para se aquilatar da bondade das suas alegações, importaria saber 
até que ponto as provas de cada um foram ou não avaliadas acertada-
mente.

E, tratando -se de testes de tipo americano, com respostas “curtas e 
objectivas”, concluiu que “a sua correcção é, também, objectiva” (sic). 

Depreende -se daqui que o acórdão em crise se achava pronto para iniciar 
a sindicância à avaliação das provas, perante aquilo que considerava 
ser uma análise objectiva sobre o acerto das respostas fornecidas a cada 
questão. Simplesmente, logo a seguir declarou -se impossibilitado de o 
fazer face à não junção aos autos dos testes e respectivas respostas pelas 
partes em presença: os recorrentes, por não poderem dispor de fotocópias 
das provas prestadas; a entidade recorrida, por não as ter em arquivo.

Perante esta vicissitude processual, o acórdão recorrido afirmou que 
a falta de remessa daqueles elementos, contrariando embora o dever 
consignado no art. 46º, nº1, da LPTA, teria as seguintes consequências:

 - Seria livremente apreciada pelo tribunal, face ao disposto no art. 11º, 
nº 2, do mesmo diploma;

 - Não poderia conduzir a uma inversão do ónus de prova nos termos 
do nº2, do art. 344º, do Código Civil, pois se trata de norma que só 
é aplicável nos casos em que “a parte contrária tiver culposamente 
tornado impossível a prova ao onerado” (sic).

Estaria certa a concatenação destas afirmações se delas o acórdão não 
tivesse partido para extrair uma conclusão desmentida por uma delas. 
É que o aresto foi dizendo que:

“…mesmo que in casu recaísse sobre os Recorrentes ónus de prova 
dos factos por eles alegados – por força do que se dispõe no nº1 
do art. 342º do CC – certo é que a Autoridade Recorrida não estava 
dispensada da junção dos elementos, não só porque, provavelmente só 
ela os possuía – fora ela quem recolhera e guardara os testes 
que aqueles haviam feito – mas também porque lhe competia con-
tribuir para a realização da justiça”.

O conteúdo transcrito tem o mérito de nos por perante a aparência 
clara de que o acórdão se inclinava para achar culposa a omissão da 
entidade recorrida. E se esta convicção já se adivinhava das palavras 
utilizadas, certeza se tornou quando mais adiante assertoou que “…ainda 
que se considere culposa a falta de remessa desses documentos pela 
Autoridade Recorrida….”.

Dito isto, e considerando para já apenas estes aspectos, temos que a 
Secção começou por ajuizar bem ao asseverar que a entidade recorrida 
teve culpa em não disponibilizar as provas escritas para que pudessem 
ser reexaminadas em sede jurisdicional.

Mas se é assim, isto é, se o incumprimento desse dever por parte da 
entidade pública colocou os recorrentes contenciosos na impossibili-
dade absoluta de os sindicar (porque lhes foi vedado ficar com cópias 
dos testes após a realização) e de realizar o seu ónus probatório, então 
parece que se deveria seguir o comando do art. 344º, nº2 do Código 
Civil, quando prescreve que «Há também inversão do ónus de prova, 
quando a parte contrária tiver culposamente tornado impossível a prova 
ao onerado, sem prejuízo das sanções que a lei de processo mande 
especialmente aplicar à desobediência ou às falsas declarações».

Neste caso, uma vez invertido o ónus de prova, recairia sobre a enti-
dade pública a demonstração de que as provas dos recorrentes mereciam 
exactamente os valores que lhes foram atribuídos pelo júri, fazendo 
ruir assim o vício do erro sobre os pressupostos de facto por aqueles 
arquitectado.

Perguntar -se -á, então, qual a razão para que o acórdão não seguisse 
esse caminho.
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A resposta foi dada nos parágrafos que a seguir se transcrevem:
“(…) a aplicabilidade da sanção constante do nº2 do citado art. 344º 

do CC tem de ser, aqui, afastada por ao lado da Autoridade Recorrida 
existirem recorridos particulares a quem não pode ser imputada qual-
quer actuação culposa susceptível de tornar impossível a prova aos 
Recorrentes e a quem, por isso, não pode ser imposta a consequência 
negativa prevista naquela norma. (…).

Acresce que, face à regra básica do ónus de prova contida no art. 342º 
do Código Civil – que faz recair sobre quem invoca um direito a obriga-
ção de provar os seus factos constitutivos, cabendo à contraparte a prova 
dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos – a dúvida sobre a 
correspondência dos factos alegados à realidade, isto é, a dúvida sobre 
se se verifica a errada correcção dos testes dos Recorrentes, tem de ser 
valorada processualmente contra estes e não a favor deles, não só por 
se tratar de factos por eles invocados como suporte da sua pretensão 
anulatória e não de factos que sejam pressupostos legais da actuação 
da Administração, mas também porque não há qualquer razão para se 
considerar que a não junção daqueles documentos se ficou a dever a 
uma atitude sonegatória daquela (…)».

À vista, três argumentos.
O primeiro está acolhido no primeiro dos parágrafos. Não poderia 

inverter -se o ónus de prova face à existência de recorridos particulares. 
Estes, para o aresto, não poderiam ser prejudicados por uma atitude 
culposa que apenas à entidade pública poderia ser imputada.

Os segundo e terceiro residem no 2º parágrafo. A razão para a não 
inversão estaria agora na circunstancia de a não realização do ónus 
probatório por parte dos recorrentes constituir uma dúvida somente 
resolúvel contra eles, ao abrigo do art. 342º do C.C., mas também no 
facto de não haver razão para crer que houve sonegação de elementos 
por banda da recorrida.

De todos, porém, conheceremos em bloco.
Em primeiro lugar, a falta de prova de “sonegação” de elementos, 

além de não estar minimamente em causa, nunca poderia conduzir à 
conclusão alcançada. Com efeito, se aos recorrentes fosse imposta a 
obrigação processual de demonstrar a sonegação, isso equivaleria a dizer 
que sobre eles impendia um novo ónus, tornando ainda mais insuportável 
a sua posição de parte. Não lhes bastaria terem que provar o vício do 
erro sobre os pressupostos de facto com base em elementos inexistentes 
nos autos, nem no processo instrutor – o que já de si tornaria difícil a 
sua posição  - para ainda ficarem sobrecarregados com a praticamente 
impossível prova de que tais elementos foram ocultados ou feitos desapa-
recer pela recorrida. Se este fosse o cenário do pensamento jurídico para 
os casos em que os elementos instrutórios desaparecem sem qualquer 
intervenção ou culpa dos principais interessados, estaríamos a favorecer 
ilegitimamente a parte da relação jurídico -processual que, precisamente, 
deu azo a que as coisas assim se passassem e, portanto, a que o onerado 
de repente ficasse impossibilitado de provar “coisa alguma”.

Em todo ocaso, sempre nos cumpre notar que a sonegação é sinal de 
estratégia, é atitude que visa atingir um fim pensado, que radica numa 
vontade de esconder ou subtrair, que, enfim, cumpre um propósito 
doloso. Mas, se isto é assim, não há maneira de levar tão longe os 
princípios da culpa. Realmente, se a culpa se realiza com negligência 
ou com omissões de dever de cuidado, de nada interessa procurar nos 
factos a existência de dolo, principalmente se o acórdão recorrido já 

a tinha encontrado (a culpa) no caso em apreço. Quer isto dizer que o 
argumento apresentado não colhe o nosso aplauso.

Em segundo lugar, o artigo 342º do Código Civil não deve representar 
aqui mais do que a afirmação da “regra básica” (sic) em matéria de ónus 
de prova. Isto é, a sua invocação só faz sentido para o enquadramento 
da situação ou quando ela é desacompanhada de regras adicionais que 
desloquem o núcleo da discussão temática para domínios de excepção. 
O que queremos dizer é que não se pode fazer apelo à base normativa 
do art. 342º que todos conhecemos, se a situação deixou de ser “nor-
mal” e saltou desse plano para cair em terreno “especial” em que já só 
dominam disposições especiais, como é o caso das que versam sobre 
a “inversão do ónus de prova” (art. 344º, do CC) ou sobre a “livre 
apreciação de conduta para efeitos probatótios” (art. 11º da LPTA). 
Assim é que o argumento utilizado só poderia valer se nenhuma destas 
outras disposições tivesse utilidade no caso presente. Mas se, como o 
próprio acórdão reconheceu, pelo menos há que ter em conta o art. 11º 
da LPTA, então o art. 342º não pode servir de socorro à dúvida que 
eventualmente a entidade recorrida tenha criado no espírito do julgador. 
Se fosse de seguir o pensamento assim delineado, isso obrigar -nos -ia 
a extrair consequências que o legislador quis precisamente afastar. O 
desaparecimento de elementos instrutórios do procedimento, mesmo 
que não soe a índole de “estratégia” de qualquer entidade recorrida, 
acabaria por obrigar a procurar no artigo 342º do CC a solução que o 
art. 11º citado não quis claramente consagrar. Na verdade, se a norma 
quer levar o julgador a apreciar a conduta da entidade recorrida livre-
mente do ponto de vista da prova, não pode ao mesmo tempo forçá -lo 
servir -se de uma regra definidora do ónus e, assim pois, estabelecer a 
forma como deve resolver o encargo da prova. É esta a contradição do 
argumento, que por isso não convence.

Em terceiro lugar, e agora quanto ao primeiro dos argumentos, não 
se vê que diferença possa fazer para o caso o facto de haver recorridos 
particulares.

A inversão do ónus de prova (art. 344º, nº2, do CC), quando funciona 
em favor dos recorrentes contra os interesses da recorrida pública e 
dos recorridos particulares, quando os haja, está no mesmo nível do 
funcionamento normal do ónus (art. 342º, do CC) sempre que, em con-
creto, a prova funcione em favor dos recorrentes e contra os mesmos 
recorridos. No segundo caso, o êxito favorece os recorrentes por con-
seguirem demonstrar o vício dentro do ónus probatório que exerceram; 
no primeiro, o êxito advém -lhes do facto de, pela inversão do ónus, a 
entidade pública não ter demonstrado que a razão está do seu lado. 
Portanto, este será sempre um problema de prova, a que os recorridos 
particulares estão alheios.

Os recorridos particulares, pela sua mera existência num processo, 
não podem, portanto, servir de obstáculo à inversão, nem sequer à luz 
do art. 490º, nº2, do CPC, preceito que só vale enquanto regra sobre o 
«ónus de impugnação». Com efeito, esta disposição vale unicamente para 
os casos em que a falta de impugnação dos factos invocados equivale 
a “admissão por acordo”. Ora, esta “admissão por acordo” não pode 
ser aqui convocada, principalmente atendendo à forma de processo em 
questão (que observa as regras estabelecidas na LOSTA e RSTA), assente 
na alínea b) do art. 24º da LPTA. E assim, se a falta de resposta ou a 
falta nela de impugnação especificada da entidade recorrida não tem 
esse efeito confessório, não o terá também a falta de contestação dos 
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recorridos particulares, dado o papel secundário que este articulado tem 
relativamente à resposta. E se a falta de contestação não tem esse efeito 
confessório, da mesma maneira não se pode afirmar que a inversão do 
ónus de prova só é possível desde que os recorridos particulares dêem 
o seu “acordo” sobre a prova de determinados factos.

Por outro lado, afastar a inversão somente por causa dos recorridos 
particulares é, manifestamente, favorecer a sua (deles) posição proces-
sual, sem debate, sem análise crítica e sem apreciação da matéria no 
foro apropriado, na medida em que os recorrentes estão impedidos de 
provar aquilo que à partida lhes competia (por razões ligadas à entidade 
pública) ao mesmo tempo que se não obriga a autoridade recorrida a 
demonstrar os factos segundo a sua óptica e de acordo com as regras 
de inversão do ónus de prova. Privilegiá -los em tais circunstâncias não 
tem qualquer cabimento.

Aceitar essa posição não deixaria, aliás, de equivaler a uma poster-
gação dos direitos dos recorrentes à apreciação da legalidade do acto, 
a uma violação do direito de acesso à justiça e à tutela jurisdicional 
plena e efectiva, patente nos arts. 20º e 268º, nº4, da CRP. Na verdade, 
aos recorrentes tem que ser dada a possibilidade de provar terem razão 
naquilo que afirmam. Mas, quando haja situações em que só a Adminis-
tração pode dispor dos elementos de prova (o caso das provas escritas 
em exames ou em concursos é paradigmático), se não os junta, porque 
não sabe deles, os perdeu ou destruiu, não é lógico, nem justo, que esta 
eventualidade reverta contra os particulares recorrentes que nenhuma 
culpa têm na produção desse evento. Objectivamente, o que se pode 
dizer é que esses recorrentes estão absolutamente impedidos de exercer 
o seu direito à prova.

Esse caso não é, portanto, simplesmente, de “falta injustificada de 
remessa de elementos” de que trata o art. 11º da LPTA, pois a Admi-
nistração pode até dar justificação (e aqui até deu, ao dizer que não os 
encontra) para o não cumprimento do dever. O problema ultrapassa essa 
“falta de justificação”, a ponto de se poder dizer que, independentemente 
da culpa (que no mínimo, sempre existirá) ou do dolo (de muito difícil 
ou quase irrealizável prova), a situação criada pela Administração foi de 
“tornar impossível a prova ao onerado”, circunstância que só se pode 
resolver pela inversão do respectivo ónus (art. 344º, nº2, do CC).

Por outro lado, a anulação do acto à sombra do art. 11º esbarraria 
contra todas as teorias sobre a invalidade do acto administrativo. Efecti-
vamente, como se sabe, a causa de pedir anulatória sempre foi entendida 
como o resultado da invocação dos vícios do acto. De tal modo é assim 
que o acto só é anulável ou declarado nulo por razões antecedentes (caso 
dos vícios procedimentais, necessariamente a ele anteriores) ou por 
razões contemporâneas (por razões ligadas ao próprio acto e à ofensa 
que ele produz no ordenamento jurídico), nunca por razões posteriores 
a ele, nomeadamente, como é o caso, por causa de comportamento 
processual verificado já no âmbito contencioso jurisdicional. Ora, se 
a anulação não pode verificar -se senão por vícios do próprio acto (ou 
antecedentes) e se a ocorrência (falta de elementos) não gera invalidade 
que possa ser oficiosamente conhecida, temos por certo que apenas pela 
inversão a anulação pode ser decretada.

Aliás, nem sequer se pode dizer que este preceito (art. 11º, da LPTA) 
é exclusivo do contencioso administrativo em razão dos interesses em 
jogo ou que só vale para a situação de falta de remessa de elementos. 
Em primeiro lugar, idêntica estatuição (apreciação livre da conduta para 

efeitos probatórios) pode avistar -se na norma que prevê o efeito da falta 
de resposta por parte da entidade recorrida (art. 50º da LPTA). Depois, 
o art. 11º, relacionado que está com o art. 46º da LPTA, assume -se 
como um dispositivo associado à fase instrutória do processo, visando 
iluminar o julgador no quadro da apreciação dos elementos de prova 
disponíveis, uma vez que a liberdade de convicção que o preceito lhe 
confere não equivale de maneira nenhuma a livre arbítrio. O julgador, 
mesmo quando dele se serve, tem sempre que fundamentar a crença 
que formou sobre a realidade dos factos. E é nesse sentido que, quando 
o julgador entende que os elementos nos autos são suficientes, dentro 
da tal liberdade que o legislador lhe atribui, apreciá -los -á e fará o jul-
gamento da matéria de facto de acordo com eles. Mas se acaso se vir 
impossibilitado de o fazer, face à ausência de outros elementos  - cola-
terais, acessórios e indiciários  - de onde possa inferir o mesmo sentido 
de prova, poderá avançar para o caminho da inversão, se a falta se ficar 
a dever à contra -parte. Nesse aspecto é flagrante o paralelismo com o 
art. 519º do CPC, preceito que contém disposição idêntica no nº2, 2ª 
parte, assim dispondo:

«Aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em 
multa sem prejuízo dos meios coercivos que forem possíveis; se o re-
cusante for parte, o tribunal apreciará livremente o valor da recusa 
para efeitos probatórios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova 
decorrente do preceituado no nº2 do art. 344º do Código Civil» (des-
taque nosso).

Como se vê, quando o legislador do CPC estabeleceu o dever de 
colaboração/ de cooperação, logo cominou a respectiva sanção: apre-
ciação livre pelo tribunal dessa recusa para efeitos probatórios, mas 
sempre sem prejuízo da inversão do ónus. Ora, se isto é assim no regime 
processual geral do CPC, diferente não é no regime do contencioso 
administrativo, não só pela similitude de situações, mas também devido 
ao facto de as disposições do CPC serem supletivamente aqui aplicáveis, 
como o determina o art. 1º da LPTA.

Não deixa, aliás, de ser sintomático que a nova lei de processo 
administrativo tenha estatuído o princípio da cooperação e da boa -fé 
processual nesses mesmos moldes, ao impôr às entidades administrativas 
o dever de remessa ao tribunal do processo administrativo e dos demais 
documentos respeitantes à matéria do litígio (art. 8º, nº3, do CPTA) e 
ao estabelecer que «A falta do envio do processo administrativo…de-
termina que os factos alegados pelo autor se considerem provados, 
se aquela falta tiver tornado a prova impossível ou de considerável 
dificuldade» (art. 84º, nº5, do CPTA; destaque nosso). Cominação que 
é «…baseada na presunção de que a recusa persistente do envio dos 
documentos em falta se funda no propósito de sonegar ao tribunal o 
acesso a elementos de prova que favoreceriam a parte contrária» (Mário 
Aroso de Almeida, in “O Novo Regime do Processo nos Tribunais 
Administrativos”, 2ª ed., pag. 234). Esta é, com total evidência, a de-
monstração de que os efeitos da inversão da prova não são exclusivos 
do regime geral da prova no direito processual civil.

Posto isto, se a entidade recorrida não logrou demonstrar que as provas 
dos recorrentes tiveram a pontuação exacta ou que foram correctamente 
avaliadas, então o recurso contencioso só poderia ter merecido uma 
decisão de procedência. Com efeito, invertido o ónus probatório, a 
falta de prova pela parte onerada resolve -se a favor da parte contrária 
(os aqui recorrentes). O que equivale a dar por procedente o vício de 
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erro nos pressupostos de facto que no recurso contencioso aqueles 
haviam invocado.

IV - Decidindo
Nos termos expostos, acordam em conceder provimento ao recurso 

jurisdicional, revogando o acórdão da Subsecção na parte ora sindicada 
pelos aqui recorrentes jurisdicionais, em consequência do que, também 
em relação a eles, se concede provimento ao recurso contencioso.

Sem custas.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Cândido de Pinho (relator) — Azevedo 

Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domingues — 
Pais Borges — Adérito Santos — Jorge de Sousa (vencido conforme 
declaração junta) — Costa Reis (vencido pelas razões já expressas no 
Ac. Recorrido)

Voto de vencido
1  - Em primeiro lugar, parece -me que o acórdão extravasa abertamente 

dos poderes de cognição do Pleno, que são limitados a matéria de direito 
(art. 21.°, n.º 3., do E.T.A.F. de 1984).

a) Com efeito, não foi dado como provado no acórdão recorrido que 
os Recorrentes não possuam cópias das provas que prestaram e que 
utilizaram para fundamentarem o recurso hierárquico apreciado pelo 
acto recorrido e o presente recurso contencioso, pois a afirmação feita 
na parte discursiva do acórdão de que «os Recorrentes não dispunham 
de fotocópias dos seus testes  - pelo menos assim o disseram  - pelo 
menos, disseram» apenas pode ser interpretada como significando que 
se deu como provado que os Recorrentes disserem não dispunham 
dessas fotocópias.

Corroborando a conclusão sobre essa situação de dúvida em que ficou 
o Tribunal relativamente à falta de cópias por parte dos Recorrentes, 
o acórdão afirma que «a Autoridade Recorrida não estava dispensada 
da junção dos elementos, não só porque, provavelmente, só ela os 
possuía». Provavelmente, não significa, claro, que se tenha considerado 
como provado que só ela possuísse tais elementos.

Assim, não tem suporte factual no acórdão recorrido o entendimento 
subjacente ao presente acórdão de que os Recorrentes ficaram impossi-
bilitados de provar os factos que alegaram

b) Por outro lado, também não foi dado como provado no acórdão 
recorrido que a actuação da Administração fosse culposa, nem se vis-
lumbra qualquer fundamento fáctico seguro para retirar tal ilação. Com 
efeito, a frase «ainda que se considere culposa a falta de remessa desses 
documentos pela Autoridade Recorrida, a aplicabilidade da sanção 
constante do n.° 2 do citado art.° 344º do CC tem de ser, aqui afastada», 
exprime uma mera hipótese que o Tribunal não aprofundou por a ter 
considerado prejudicada pela ponderada e sensata solução que seu à 
questão da inversão do ónus da prova.

Assim carece de suporte fáctico a afirmação feita no presente acórdão 
de que a «entidade recorrida teve culpa em não disponibilizar as provas 
escritas para que pudessem ser reexaminadas em sede jurisdicional», 
sem que tal tenha sido dado como assente no acórdão recorrido qualquer 
razão que permita formular um juízo de censura. Aliás, no próprio acór-
dão, confessando o completo desconhecimento das razões por que não 
foram juntas as provas, aventa -se que «não os junta, porque não sabe 
deles, os perdeu ou os destruiu» (como, conjecturalmente, se poderia 
aventar qualquer outra razão desconhecida).

2  - A falta de remessa do processo instrutor não tem qualquer conse-
quência necessária a nível de prova dos factos alegados a ele respeitantes, 
apenas conduzindo, se for considerada injustificada a falta, a que a 
conduta da autoridade recorrida seja apreciada livremente para efeitos 
probatórios (art. 11.º, n.° 4, da L.P.T.A.).

Não pode também, no caso, esta falta de remessa conduzir a uma 
inversão do ónus da prova, por via do disposto no n.° 2 do art. 344º do 
Código Civil, pois essa consequência é aplicável apenas quando «a parte 
contrária tiver culposamente tornado impossível a prova ao onerado».

Na verdade, mesmo que se considerasse culposa a falta de peças do 
processo instrutor pela autoridade recorrida, o que não se demonstrou, 
a aplicabilidade daquela regra tem de ser afastada, neste caso, por ao 
lado da Autoridade Recorrida existirem Recorridos Particulares a quem 
não pode ser imputada qualquer actuação culposa susceptível de tornar 
impossível a prova aos Recorrentes e a quem, por isso, não pode ser 
imposta a consequência negativa prevista naquela norma.

Com efeito, se é certo que a actuação da Autoridade Recorrida pode 
pôr em causa o direito dos Recorrentes a verem judicialmente reconhe-
cido o seu direito, também é certo que impede os Recorridos Particulares 
de verem judicialmente defendida a sua posição, designadamente de-
monstrando que as provas dos Recorrentes não mereciam classificações 
superiores às que lhes foram atribuídas, e não há razão para, sem actuação 
culposa destas, sobre o direito à tutela judicial dos primeiros ao idêntico 
direito que têm as segundas.

Ou noutra perspectiva, os Recorridos Particulares também não têm 
qualquer culpa pela falta de apresentação das peças do processo e, sem 
elas também eles ficaram impossibilitados de demonstrarem que a 
pretensão dos Autores carece de fundamento.

Os Recorridos Particulares, que são tão cidadãos como os Recorren-
tes, também têm direito a tutela judicial efectiva dos seus direitos, o 
que, no caso, passa por poderem demonstrar jurisdicionalmente que os 
Recorrentes não têm razão ao invocarem vício do acto, que os prejudica.

Por outro lado, não há analogia entre a situação de a falta de contes-
tação dos Contra -interessados não implicar confissão de factos alegados 
pelos Recorrentes, por a Autoridade Recorrida não ter ónus de impug-
nação (art. 50.° da LPTA) e a de culposamente criar uma situação em 
que se justificaria a inversão do ónus da prova, pois há um princípio 
processual, de razoabilidade evidente, de que a todos os compartes po-
dem beneficiar do que for favorável derivado da actuação ou situação de 
qualquer deles, mas não podem ser prejudicados por actos ou situações 
geradas por outrem.

A meu ver, a interpretação segundo a qual é possível impor a sanção 
a que se reconduz a inversão do ónus da prova prevista no n.° 2 do 
art. 344º do Código Civil a quem não tenha tornado culposamente 
impossível a prova ao onerado, para além de não ter suporte no pró-
prio texto legal e carecer de razoabilidade, viola o princípio da culpa 
imanente no princípio constitucional da dignidade da pessoa (art. 1.º 
da CRP), que obsta a que sejam aplicadas sanções com fundamento em 
responsabilidade objectiva.

Assim, decidiria esta questão do ónus da prova em situação de falta 
que não se provou ter sido culposa (e mesmo a se provasse) da Autori-
dade Recorrida em juntar o processo instrutor da forma que foi decidida 
no acórdão recorrido, na linha do acórdão deste Supremo Tribunal 
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Administrativo de 28 -3 -2001, recurso n.° 28999, AP -DR de 21 -7 -2003, 
2443, de que fui relator.

Os interesses dos Recorrentes, em situações deste tipo, têm de obter 
tutela por outra via que não seja a sobreposição injustificada dos direitos 
dos Recorrentes aos dos Contra -Interessados.

3  - Discordo também da novidade teórica introduzida por este acórdão 
no nosso contencioso administrativo, que consiste em o Tribunal, depois 
de reconhecer que não pode aderir «à tese da existência de vício do erro 
sobre os pressupostos de facto por eles (os Recorrentes) invocado», 
acaba por anular o acto sem fundamento em vício algum, mas porque 
«não há elementos para concluir pela sua validade».

Até aqui, sabia -se que os actos administrativos juridicamente exis-
tentes podiam ser declarados nulos quando lhes faltasse qualquer dos 
elementos essenciais ou quando a lei cominasse expressamente a nu-
lidade para os vícios de que enfermasse (art. 133º do CPA), e podiam 
ser anulados quando fossem «praticados com ofensa dos princípios ou 
normas jurídicas aplicáveis» (art. 135.º do mesmo Código).

Com a tese adoptada no presente acórdão, passa a haver uma nova 
invalidade não contemporânea do acto e que não deriva da violação de 
qualquer norma ou princípio jurídico que devesse ter sido observado 
na sua prática, que é constatação da existência, depois dessa prática, da 
falta de elementos para concluir pela validade do acto, em situação em 
que nem os recorrentes nem os contra -interessados podem demonstrar 
se ele é válido ou inválido.

Parece -me que esta inovadora tese carece de suporte em qualquer 
norma legal vigente no nosso ordenamento jurídico, designadamente nos 
invocados arts. 20.º e 268.°, n.° 4, da CRP, que asseguram o direito dos 
cidadãos à tutela judicial efectiva, pois, por um lado, com eles visa -se 
proteger os direitos e interesses de quem os tem e não os de quem não 
se sabe se os têm ou não e não pode demonstrar se os tem ou não e, por 
outro lado, não se pode justificar que seja dada prevalência aos direitos 
dos cidadãos Recorrentes em detrimento dos direitos absolutamente 
idênticos dos Contra -interessados, que se encontram na mesmíssima 
situação daqueles, a nível da impossibilidade não culposa de poderem 
ver tutelados judicialmente os seus direitos.

Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Jorge de Sousa.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Execução de julgado. CPTA. Causa legitima de inexecução. 
Reconstituição de carreira. Sanção pecuniária compul-
sória.

Sumário:

 I — Como já sucedia com o antecedente processo de exe-
cução de julgados do Decreto -Lei n.º 256 -A/77, de 17 
de Agosto, o processo de execução de sentenças de 

anulação, regulado nos artigos 176.º e seguintes do 
Código do Processo nos Tribunais Administrativos, tem 
natureza eminentemente declarativa, visando apreciar, 
pela primeira vez e em complemento do processo de anu-
lação de actos administrativos, o conteúdo das relações 
jurídicas emergentes da anulação (ou da declaração de 
nulidade ou inexistência) de um acto administrativo e, 
se for caso disso, impor, através de sentença, a adopção 
dos actos e a realização das operações necessários ao 
restabelecimento da legalidade ofendida.

 II — Esta declaração dos actos devidos, correspondente à 
decisão de procedência do pedido de condenação for-
mulado pelo interessado e passível de execução forçada, 
assume a natureza de título executivo.

 III — O juízo no sentido de que não é possível a execução de 
determinada decisão anulatória supõe a verificação 
de que tal impossibilidade é absoluta, não relevando, 
para o efeito, a mera dificuldade de execução ou o seu 
carácter eventualmente oneroso.

 IV — A reconstituição, no aspecto remuneratório, da situação 
funcional de funcionário que se mantém ao serviço faz -se 
pelo pagamento da diferença entre o vencimento de que 
foi privado, por virtude do acto anulado pela decisão em 
exequenda, e o do lugar que entretanto exerceu, sendo 
devidos juros de mora, sobre aquela diferença.

 V — Numa tal reconstituição de situação funcional, em regra, 
só pode atribuir -se relevância a promoções relativa-
mente às quais esteja excluída qualquer margem de 
aleatoriedade, como sucede, designadamente, com as 
que dependem, exclusivamente, do preenchimento de 
determinados módulos de tempo de exercício de funções 
em categoria inferior.

 VI — A sanção pecuniária compulsória, prevista nos arti-
gos 179.º, n.º 3 e 169.º, n.º 2 do Código do Processo 
nos Tribunais Administrativos, corresponde a uma 
faculdade, que o tribunal pode usar, a requerimento 
ou mesmo oficiosamente, para prevenir situações, que 
ainda se perspectivam, apenas, como de eventual in-
cumprimento, não tendo, assim, como pressuposto um 
anterior comportamento culposo, que tivesse de ser 
invocado e demonstrado, da entidade responsável pela 
execução do julgado.

Processo n.º 30 373/92 -A -20.
Recorrentes: Secretário de Estado de Segurança Social e outros.
Recorrido: Maria Eugénia Luísa Faria.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Adérito Santos.

Acordam, no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. O Ministério da Segurança Social, da Família e da Criança veio 
interpor recurso do acórdão da Secção, proferido a fls. 152, ss., dos au-
tos, que, nos termos do disposto no art. 179 do Código de Processo nos 
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Tribunais Administrativos (CPTA), fixou os actos e operações a adoptar, 
para execução do acórdão, de 22.1.98, que, concedendo provimento ao 
recurso contencioso interposto pela ora recorrida Maria Eugénia Luísa 
Faria, anulou o indeferimento tácito, imputado ao Secretário de Estado 
da Segurança Social, que recaiu sobre o recurso hierárquico, interposto 
pela mesma recorrida, do acto do Presidente da Comissão Instaladora 
do Centro Regional de Segurança Social, de 7.10.91, pelo qual foi 
homologada a lista de classificação final dos candidatos ao concurso 
interno de acesso à categoria de técnico principal da carreira técnica 
de serviço social, aberto pela ordem de serviço publicada no Diário da 
República, II Série, de 17 de Janeiro de 1991.

Apresentou alegação (fls. 159, ss., dos autos), com as seguintes con-
clusões:

I  - O douto Acórdão recorrido, ao denegar a requerida intervenção 
provocada do Instituto da Segurança Social, IP, confundiu a legitimidade 
para os termos da execução com a competência para a prática dos actos 
que a mesma possa implicar, violando o n° 2 do art.º 174° do CPTA e 
os art.ºs 325° e segs. do C.P.Civil.

II  - Com efeito, é da competência própria e exclusiva do Conselho 
Directivo e dos directores distritais daquele Instituto a prática dos actos 
de gestão de pessoal em que tal execução se traduziria, como resulta 
do n° 4 do art.º 39° e do art.º 11° dos respectivos Estatutos, aprovados 
pelo Dec -Lei n° 316 -A/2000, de 7 de Dezembro, com as alterações de 
redacção introduzidas pelo Dec -Lei n° 112/2004, de 13 de Maio.

III  - Tal Instituto é dotado de personalidade jurídica de direito pú-
blico, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo de 
superintendência e tutela o vínculo jurídico existente entre o mesmo e 
o Ministro da Segurança Social, da Família e da Criança, como resulta 
dos art.ºs 5°, n° 1, al. a) e 16°, n° 1, ambos do Dec -Lei n° 5/2005, de 5 
de Janeiro, que aprovou a lei Orgânica do recorrente, conjugados com 
os 1° e 2° dos Estatutos do citado Instituto.

IV  - O Membro do Governo não dispõe de poderes jurídicos para a 
prática dos actos em que se traduz a determinada execução por nenhuma 
disposição legal lhos conferir, os quais são da competência própria e ex-
clusiva do Conselho Directivo e dos directores distritais e nem sequer de 
tutela substitutiva, como tudo resulta não só dos preceitos legais citados, 
mas também do CPA e da Lei Quadro dos Institutos Públicos  - Dec -Lei 
n° 3/2004, de 15 de Janeiro  designadamente do n° 1 do seu art.º 21º, do 
n° 2 do seu art.º 34º e, a contrario sensu, do seu art.º 41º.

V  - Por todo o exposto, deve nesta medida ser revogado o douto Acór-
dão recorrido e susbstituído por não menos douto aresto que determine 
a admissão e consequente processado de tal intervenção provocada.

VI  - Por outro lado, o douto Acórdão recorrido fez errada análise 
dos factos e não menos incorrecta interpretação e aplicação da lei ao 
considerar a inexistência de causa legítima de inexecução, entrando 
por acréscimo em contradição com o douto Acórdão, transitado em 
julgado, proferido por esse mesmo Pleno no processo n° 29818 -A, 
junto aos autos a fls. 82 a 88, e cujo universo pessoal e funcional de 
abrangência é o mesmo.

VII  - Mas se tal não bastasse, tal decisão está em contradição com 
os seus fundamentos, o que integra a causa da sua nulidade prevista na 
al. c) do n° 1 do art.º 668° do C.P.Civil, o que expressamente se argui 
e invoca.

VIII  - As operações de execução do Acórdão que constitui o título 
executivo, determinadas no Acórdão recorrido, implicam as consequên-
cias descritas e pormenorizadas nestas alegações e que sobejamente 
demonstram a impossibilidade absoluta de tal execução e o grave pre-
juízo do interesse público, pelo que o douto Acórdão recorrido viola 
o disposto no art.º 163° do CPTA, cfr. como atrás consta de 2.3, 2.8 a 
2.8.7, aqui tidos como reproduzidos.

IX  - Realce -se que a prolação do despacho descrito na al. a) da rubrica 
“Decisão” do douto Acórdão recorrido viola os princípios de aplicação 
da lei no tempo consagrados no art.º 12° do Código Civil, já que submete 
ao CPTA um título executivo transitado em julgado em 20 de Setembro 
de 2002  - douto Acórdão exequendo  -, quando aquele ainda não vigorava 
e o contencioso administrativo era de mera anulação.

X - Tal decisão carece de fundamento legal, já que, através das ope-
rações de execução, não pode ser ampliado o título executivo, como 
resultaria se fosse mantida a obrigação de proferir o despacho referido.

XI  - Em 20 de Setembro de 2002 transitou em julgado a anulação 
do indeferimento tácito do recurso da ora exequente mas esta não foi 
colocada no 21° lugar da lista classificativa, como o pretende e determina 
o douto Acórdão recorrido.

XII  - O título executivo não tem o conteúdo que resulta do Acórdão 
recorrido, o que equivale à inexistência do mesmo, pelo que não pode 
aquele deixar de ser revogado, como resulta dos art.ºs 45° e 814°, al. a) 
do C.P.Civil.

XIII  - Também o douto Acórdão recorrido não poderia fixar a quantia 
a receber pela exequente, já que esta na sua petição não desenvolveu 
os cálculos à mesma conducentes, como era seu ónus processual, o que 
impedia o recorrente de efectuar o respectivo contraditório.

XIV  - E tais cálculo também não constam do douto Acórdão recorrido, 
o que tudo impede o recorrente de contraditar fundamentadamente o 
montante fixado.

XV  - Pelo que toca à condenação em sanção compulsória, a mesma é 
ilegal, porque ela tem de pressupor comportamento culposo, invocado 
e demonstrado, do sancionado, o que não consta nem da petição inicial 
 - como era ónus processual da exequente  - , nem do douto Acórdão 
recorrido.

XVI  - Aliás, a exequente, ainda ao abrigo da LPTA e do Dec -Lei 
n° 256 -A/77, promoveu execução junto do Membro do Governo, em 
29 de Dezembro de 2003, e logo em 8 de Janeiro foi proferido parecer, 
sobre que recaiu despacho governativo de 28 do mesmo mês, remetendo 
os elementos ao Instituto da Segurança Social, IP, com notificação à 
exequente.

XVII  - Instituto este que não promoveu tal execução pelas causas 
legítimas de inexecução então invocadas, como tudo se demonstra pelos 
docs. 1, 2 e 3 ora juntos aos autos.

Nestes termos, deve ser dado Provimento ao presente recurso e, assim, 
totalmente revogado o Acórdão recorrido, com as legais consequências, 
desta forma sendo feita a habitual

Justiça.
A recorrida Maria Eugénia Faria apresentou contra -alegação, a 

fls. 193, ss, dos autos, pugnando pela manutenção do acórdão recor-
rido.

Cumpre decidir.
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2. O acórdão recorrido deu como provada a seguinte matéria de 
facto:

a) Por acórdão deste STA, de 22 -1 -98, a fls., 317/332 do rec. n° 30373 
e 30375, já transitado em julgado e cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido, foi anulado o indeferimento tácito, imputado ao Secretário 
de Estádio da Segurança Social, do recurso hierárquico interposto pela 
agora Requerente do acto de homologação, de 7 -10 -91, do Presidente 
da Comissão Instaladora do CRSS de Lisboa da lista de classificação 
dos candidatos ao concurso interno de acesso à categoria de técnico 
principal da carreira técnica de serviço social, aberto por ordem de 
serviço publicada no DR, II Série, de 17 -1 -91.

b) Quer a Requerente quer as Contra -Interessadas foram candidatas 
ao aludido concurso.

c) Na lista de classificação final referente ao dito concurso a Re-
querente foi graduada em 29° lugar, sendo que as Requeridas foram 
graduadas nos lugares que constam do doc. de fls. 20 cujo teor aqui se 
dá por reproduzido – cfr. o recurso n° 30375.

d) A Requerente detém a categoria de técnica superior principal da 
carreira técnica superior de serviço social, desde 12 -2 -99, tendo sido 
posicionada no escalão 1 – índice 510, naquela data, progredindo ao es-
calão 2 – índice 560, em 12 -2 -02, tendo anteriormente sido reclassificada 
na categoria de técnica superior de 1ª classe, da carreira técnica superior 
de serviço social, com efeitos a 01.09.91, tendo ficado posicionada no 
escalão 1 – índice 440, em 01.09.91, no escalão 2 – índice 450, em 
01.09.94 e no escalão 3 índice 465, em 01.09.97 – cfr. o doc. de fls. 10, 
que aqui se dá por integramente reproduzido.

e) De acordo com o aviso publicado no DR, II Série, de 21 -12 -97, 
foram nomeados definitivamente, na categoria de técnico principal, 
área de serviço social, no quadro de pessoal do CRSS de Lisboa, os 
candidatos classificados nos 23 primeiros lugares do concurso a que se 
alude em a) – cfr. o doc. de fls. 9, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido.

f) Por requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Segurança 
Social e recebido em 30 -12 -03, a Requerente solicitou a execução do 
já aludido Acórdão anulatório, de 20 -1 -98, nos moldes que constam do 
doc. de fls. 11 -13, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

g) Por deliberação n° 204, de 13 -9 -01, do Conselho Directivo do 
Instituto de Solidariedade e Segurança Social a Requerida Maria Isabel 
da Fonseca Dias Rodrigues foi nomeada Directora da Unidade de So-
lidariedade – cfr. o doc. de fls. 50 -55, que aqui se dá por reproduzido.

h) Da Nota de Registo Biográfico da Requerida Maria Isabel Ferreira 
Seita Machado Silva Cunha consta, designadamente, que a mesma 
tem, desde 3 -2 -99, a categoria de técnica superior principal da carreira 
técnica superior de serviço social, exercendo o cargo de Directora de 
Estabelecimento de 3ª idade – cfr. o doc. de fls. 122 -124, cujo teor aqui 
se dá por reproduzido.

3. Com base nessa matéria de facto, e nos termos artigo 179° do 
CPTA, o acórdão recorrido decidiu fixar os seguintes actos e operações 
a adoptar pela Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Segurança 
Social, da Família e da Criança, por virtude da extinção do Ministério 
da Segurança Social e do Trabalho:

a) Despacho a conceder provimento ao recurso hierárquico interposto 
pela Requerente, com a sua graduação em 21º lugar, determinando -se, 
ainda, a elaboração de nova lista classificativa final respeitante ao con-

curso interno de acesso à categoria de técnico principal da carreira técnica 
de serviço social, aberto por ordem de serviço publicada no DR, II Série, 
de 17 -1 -91, reconhecendo -se a sua promoção na categoria de técnica 
superior principal com efeitos desde 21 -12 -92, bem como as sucessivas 
progressões de escalão naquela categoria, tendo em conta a data em 
questão (21 -12 -99), fixando -se, para o efeito, o prazo de 3 meses;

b) Pagamento das diferenças de vencimentos entre a categoria que 
então possuía (técnica superior de 1ª classe, por força da reclassificação 
havida nos termos do DL 296/91, de 16 -8) e a categoria de técnico 
superior principal, a que só tinha ascendido em 12 -2 -99, acrescida de 
juros de mora devidos pelo não pagamento atempado das diferenças 
salariais, calculados às taxas legais sucessivamente em vigor, bem 
como os juros que se vençam até integral pagamento sobre a quantia 
em dívida, fixando -se para o efeito o prazo de 30 dias (cfr. n° 4, do 
artigo 179° do CPTA);

c) Desde já se fixa em 5 % do salário mínimo nacional mais elevado, 
a sanção pecuniária compulsória a pagar por cada dia de atraso que, 
para além, dos prazos limites atrás estabelecidos, se possa vir a verificar 
na execução desta decisão, nos termos dos artigos 179°, n° 2 e 169º, 
n° 2, do CPTA.

Para assim decidir, considerou o mesmo acórdão:
… no caso vertente, o já aludido Acórdão, de 22 -1 -98, anulou o acto 

objecto de impugnação contenciosa, com base na procedência do vício de 
violação de lei, por erro nos pressupostos quanto à admissão e graduação 
de alguns candidatos, invocado pelas recorrentes contenciosas (sendo 
uma delas a agora Requerente) e que se traduziu na circunstância de as 
recorridas particulares não deterem a categoria imediatamente inferior 
àquela a que o concurso se reportava, uma vez que a sua nomeação, na 
categoria de técnica de serviço social de 1ª classe não foi precedida de 
concurso o que implicava, necessariamente, a nulidade dos respectivos 
despachos de nomeação, daí que, por força de tal nulidade as ditas 
recorridas não tivessem as condições legalmente fixadas para a sua 
admissão e graduação no concurso em causa, apresentando -se, por 
isso, a dita nulidade como um específico fundamento da ilegalidade do 
acto recorrido (cfr. os pontos 3.3 a 3.5.5 do referido aresto anulatório, 
a fls. 324 -333, do Rec. n° 30373 e 30375).

Perante o quadro descrito temos que o recurso hierárquico apresentado 
pela aqui Requerente deveria ter merecido provimento, atendendo às 
razões acabadas de enunciar, daí que se imponha, em sede de execu-
ção, a prática de acto expresso, agora por parte da Secretária de Estado 
Adjunta do Ministro da Segurança Social, da Família e da Criança, 
a conceder provimento ao recurso hierárquico, com a consequente 
alteração da lista classificativa final, por forma a que a Requerente 
ascenda ao 21º lugar.

E, isto, com efeitos reportados a 21 -12 -92, data em que foi publicada 
a nomeação dos candidatos classificados nos 23 primeiros lugares (cfr. 
o doc. de fls. 9).

De facto, cabe nos efeitos do julgado anulatório a retroacção da 
antiguidade na carreira de um funcionário ao momento a partir da qual 
se contaria, não fora o acto anulado, na medida em que da apontada 
eficácia retroactiva depende a reconstituição da situação que existiria se 
a ilegalidade não tivesse sido cometida (cfr. os nºs 1 e 2, do artigo 173° 
do CPTA).
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Por isso é que a nomeação a efectuar, de acordo com a nova lista 
de classificação final, deverá reportar os seus efeitos à data em que 
ocorreram aquelas que resultaram da primeira lista classificativa. Ver, 
neste linha entre outros, os Acs. deste STA, de 18 -2 -97 – Rec. 34547, 
de 8 -7 -99 – Rec. 31932 -A e de 8 -11 -00 – Rec. 28127 -A.

Acresce que a Requerente tem direito a ver reconhecidas as suces-
sivas progressões de escalão naquela categoria, tendo em conta a data 
em questão (21 -12 -92).

Com efeito, não se trata aqui de estatuir ao nível de eventuais pro-
moções que dependam de concurso ou escolha.

Vide, a este propósito, os Acs. deste STA, de 20 -3 -97 (Pleno) – 
Rec. 12074, de 3 -6 -97 – Rec. 34973 e de 24 -5 -00 – Rec. 45977

Por outro lado, tem a Requerente direito a receber as diferenças de 
vencimentos entre a categoria que então possuía (técnica superior de 
1ª classe, por força da reclassificação havida nos termos do DL 296/91, 
de 16/8) e a categoria de técnico superior principal, a que só ascendeu 
em 12 -2 -99 (cfr. o doc. de fls. 10).

Na verdade, a eliminação dos efeitos negativos do não pagamento 
dos vencimentos devidos é um dos efeitos a eliminar na execução do 
julgado anulatório, tanto mais que houve exercício efectivo de funções, 
ainda que em categoria inferior à que era devida.

Ou seja, continuando o funcionário ao serviço, a reconstituição da 
situação actual hipotética faz -se, no aspecto remuneratório, pelo paga-
mento da diferença entre o vencimento de que foi privado e o do lugar 
que exerceu.

Ver, neste sentido, entre outros, os Acs. deste STA, de 15 -10 -96 
– Rec. 39491, de 2 -10 -97 – Rec. 24711 -A, de 2 -12 -97 – Rec. 28559 -A, 
de 15 -2 -91 – Rec. 37225 -A, de 30 -10 -97 – Rec. 24460 -B e de 9 -2 -99 
(Pleno) – Rec. 24711 -B.

A quantia atinente com as diferenças de vencimentos terá de ser 
acrescida dos juros de mora devidos pelo não pagamento atempado 
das diferenças salariais, calculados às taxas legais sucessivamente em 
vigor, bem como os que se vençam até integral pagamento da quantia 
em dívida, só assim se repondo a situação actual hipotética que existiria 
se não se tivesse praticado o acto objecto de impugnação contenciosa.

É o que tem sido reiteradamente afirmado por este STA, de que são ex-
pressão, em especial, os Acs. de 19 -11 -96 – Rec. 22500 -A, de 24 -6 -97 – 
Rec. 40505, de 30 -10 -97 – Rec. 24460 -B, de 2 -12 -97 – Rec. 22906 -A, de 
9 -6 -98 – Rec. 43608, de 3 -2 -00 – Rec. 42035, de 9 -2 -00 – Rec. 36085 -A, 
de 7 -6 -00 – Rec. 32683 e de 15 -2 -01 – Rec. 37225 -A.

Em suma, no caso em apreço, a execução do julgado anulatório não 
se pode limitar à satisfação, em novo acto, da posição subjectiva de 
que é titular a Requerente, pois à Administração incumbe também tirar 
as devidas consequências da anulação, devendo restabelecer a situação 
anterior ao acto anulado, por meio de actividade que o vise substituir 
e apagar os seus efeitos.

Confrontar, neste sentido, o Ac. deste STA, de 18 -4 -85 – AD 287.
…
3.1. Alega a recorrente que esta decisão está em contradição com os 

respectivos fundamentos. O que, segundo a mesma alegação, implica, 
para o acórdão recorrido, a nulidade prevista no art. 668º, nº 1, al. c) 
do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ex vi art. 1º do CPTA.

Começaremos por apreciar da existência dessa alegada nulidade, pois 
que, a verificar -se, prejudicaria o conhecimento das demais questões 
suscitadas na alegação do recorrente.

Vejamos, pois.
A entidade recorrente persiste em sustentar que ocorre causa legitima 

de inexecução do julgado anulatório, invocando, nesse sentido, e em 
suma, que a execução, conforme o decidido no acórdão ora impugnado, 
implicaria anular a nomeação das recorridas particulares e refazer as 
respectivas carreiras, por via da abertura dos necessários concursos. 
O que, em termos práticos, seria inviável, por já não poderem os con-
correntes ser os mesmos. Além de que – acrescenta a recorrente –, tal 
implicaria dificuldades susceptíveis de afectar a própria credibilidade 
dos serviços.

Caso tivesse seguido tal entendimento – defendido já pela ora recor-
rente, na respectiva contestação –, por certo que o acórdão recorrido, 
tendo concluído pela indicação dos actos e operações em que deverá 
consistir a execução do julgado anulatório, teria incorrido no vício formal 
que lhe imputa a mesma recorrente.

Porém, o acórdão recorrido não acolheu esse entendimento da re-
corrente. Pelo contrário, considerou que, no caso concreto, não existe 
causa legitima de inexecução.

E foi em perfeita coerência lógica com este juízo que o mesmo acórdão 
julgou procedente a pretensão da requerente, fixando, nos termos do 
art. 179º CPTA, os actos e operação em que deve traduzir -se a execução 
do julgado anulatório.

Não se verifica, assim, qualquer contradição entre os fundamentos 
e a decisão afirmada no acórdão impugnado. Pelo que improcede a 
deduzida arguição de nulidade.

3.2. Para além disso, e contra o que persiste em defender a entidade 
recorrente, não merece censura o decidido, no sentido de que não existe, 
no caso concreto em apreço, causa legitima de inexecução do julgado 
anulatório.

Contra esta decisão, sustenta a recorrente que a execução do julgado 
implicaria a reconstituição da situação funcional em que as requeridas 
particulares se encontram, na sequência do acto classificativo objecto 
de recurso hierárquico que foi tacitamente indeferido, acto silente esse 
que acabou por ser anulado contenciosamente pelo já referenciado 
Acórdão, de 22 -1 -98.

Porém, importa notar que, como bem ponderou o acórdão recor-
rido,

... a Requerente nada solicitou, em sede de execução de julgado 
anulatório, que contendesse com as situações das Requeridas.

Na verdade, não só nada requereu nesse sentido na sua petição de 
fls., 4/8, como, inclusivamente, teve oportunidade de salientar na sua 
réplica, de fls. 128 -132, que apenas pretendia ver reconstituída a sua 
situação, o que bem se evidência dos seguintes passos desta última 
peça processual, onde se refere que: “Mas não foi isso que a exequente 
requereu porquanto se lhe afigura desproporcionado que se determine a 
despromoção das 6 recorridas particulares beneficiárias da 1ª nomeação 
ocorrida em 21 -12 -92 na sequência daquele concurso para dar lugar 
à nomeação da ora exequente …”, antes visando, como já se disse, 
a “execução (ainda que parcial do julgado)” no que a si diz respeito 
– cfr. fls. 130 -131.
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Ou seja, tendo a Requerente assumido a já apontada postura neste 
processo, ao nível dos actos de execução que pretende ver decretados 
pelo Tribunal, desnecessário se torna trazer à colação em sede das 
eventuais causas legitimas de inexecução as que se liguem intimamente 
à situação funcional das Requeridas.

Ora, sendo isto assim, então, é patente que não ocorre qualquer 
situação passível de se integrar no conceito de causas legítimas de 
inexecução.

De facto, e, desde logo, não é pela circunstância de a Requerente 
já deter a categoria de técnica superior principal da carreira técnica 
superior de serviço social desde 12 -2 -99, que, por tal via, se tenha de 
concluir pela existência de causa legítima de inexecução, como menos 
acertadamente se defende na contestação da Requerida Maria Isabel 
F.S.M. da Silva Cunha. É que, como decorre da sua petição, a Requerente 
pretende ver reconhecida a sua promoção a tal categoria com efeitos 
reportados a 21 -12 -92.

Em sentido contrário a este entendimento, a entidade recorrente invoca 
a doutrina afirmada no acórdão, de 29.1.02, proferido no Rº 29818 -A 
e confirmado pelo acórdão, de 11.12.02, deste Pleno, em que se con-
cluiu não ser possível a execução de acórdão que declarou nulos, por 
não serem precedidos de concurso público, os actos de nomeação de 
nove funcionárias, como técnicas de serviço social principal, por não 
ser possível reconstituir as situações dessas funcionárias e as daquelas 
que, em cadeia, seriam afectadas por tal reconstituição.

Mas, como bem entendeu o acórdão recorrido, não colhe essa in-
vocação.

Com efeito, no caso dos presentes autos, a requerente, ora recorrida, 
não peticionou a prática de qualquer acto cujo efeito se projectasse 
na situação estatutária das requeridas. O que – como bem salientou já 
o acórdão recorrido – não sucedia na situação contemplada naqueles 
arestos, «onde a aí Requerente pretendia obter a execução do julgado 
anulatório, por forma a que, na reconstituição da carreira das funcio-
nárias “nela visadas tudo se” passasse “como se estas não tivessem 
sido promovidas” a técnicas de serviço social principais” – cfr. fls. 82».

São, pois, diferentes os requerimentos de execução, não sendo com-
paráveis as situações apreciadas no acórdão recorrido e nos invocados 
arestos.

De notar, ainda, que o acórdão recorrido, em conformidade, aliás, 
com o peticionado pela requerente, ora recorrida, não determinou a 
abertura de qualquer concurso. Pelo que não colhe também a alegação 
da recorrente, ao invocar as dificuldades práticas na respectiva realiza-
ção e as nefastas repercussões que daí poderiam trazer para a imagem 
dos serviços.

Finalmente, e também no sentido de que é possível a execução da 
decisão anulatória, tal como foi determinado no acórdão recorrido, deve 
ter -se presente, como neste bem se ponderou, invocando a jurisprudência 
deste Supremo (vd., p. ex., ac. de 2.4.98 -Rº 19815 -A), que «a impos-
sibilidade de executar a decisão anulatória terá de ser absoluta, não 
relevando a este nível a mera dificuldade de execução do julgado ou 
o seu carácter eventualmente oneroso, sendo que, noutra perspectiva, 
tal execução não envolve qualquer prejuízo para o interesse público, 
uma vez que, designadamente, se não pretendem questionar os actos 
de nomeação das que foram recorridas particulares no recurso conten-

cioso. Ver, quanto a esta questão também, os Acs. deste STA, de 7 -6 -92 
– AD 379 e de 1 -2 -01 – Rec. 39384 -A».

Bem andou, pois, o acórdão recorrido, ao decidir pela inexistência 
de causa legítima de inexecução.

3.3. Alega a recorrente, por outro lado, que esse acórdão viola os 
princípios da aplicação da lei no tempo, já que submete ao regime 
do CPTA um título executivo, constituído pelo acórdão exequendo, 
transitado em julgado quando aquele diploma ainda não vigorava e o 
contencioso administrativo era de mera anulação.

Pelo que, ainda segundo a mesma alegação, as operações de execução 
decididas, designadamente a prolação de despacho a conceder provi-
mento ao recurso hierárquico, interposto pela ora recorrida, se traduzem 
em ilegal ampliação daquele título executivo.

É, porém, infundada tal alegação.
A própria recorrente começa a respectiva alegação por reconhecer 

que a execução é, já, processada ao abrigo do CPTA, «por ter sido 
instaurada após a entrada em vigor daquele, como resulta do nº 4 do 
art. 5º da Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro».

E, para além disso, como sucedia no domínio da lei anteriormente 
vigente (DL 256 -A/77, de 17.6), o que está em causa na execução de 
julgado anulatório é a reconstituição da situação que existiria se o acto 
administrativo anulado não tivesse sido praticado. Sendo que, como bem 
nota a recorrida, a decisão anulatória proferida, em sede de contencioso 
administrativo, conforme o regime processual substituído pelo actual 
CPTA, não contém indicação dos actos e operações necessários a tal 
reconstituição da situação actual hipotética.

Daí que, no processo de execução, «do que se trata é de regular 
um processo que – tal como, anteriormente sucedia com aquele que 
se encontrava regulado no DL 256 -A/77 – serve para complementar 
o processo de anulação dos actos administrativos» (M. Aroso de Al-
meida/C. A. Fernandes Cadilha, in Comentário ao Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, p. 858)

Como também referem estes mesmos Autores, «o processo de exe-
cução de sentenças de anulação que o Código regula a partir do arti-
go 176º partilha com o seu directo predecessor, o processo de execução 
de julgados do Decreto -Lei nº 256 -A/77, a natureza de um processo 
eminentemente declarativo, em que ainda se vai discutir pela primeira 
vez o conteúdo das relações jurídicas emergentes da anulação (ou da 
declaração de nulidade ou inexistência) de um acto administrativo e, 
se for caso disso, impor através de sentença a adopção dos actos e a 
realização das operações necessários os restabelecimento da legalidade 
ofendida» – Loc. cit., p. 867.

E é esta declaração dos actos devidos, correspondente à decisão 
de procedência do pedido de condenação formulado pelo interessado 
(art.ºs 176/2 e 179/1 CPTA) e passível de execução forçada (art.º 179/4e 
5), que hoje assume a natureza de título executivo.

Assim, não colhe a alegação da recorrente de que «o título executivo 
não tem o conteúdo que resulta do acórdão recorrido». Sendo inaplicá-
vel, no caso, o disposto nos artigos 45º e 818º, nº 1 do CPC, invocados 
pela recorrente e respeitantes à «função do título executivo» e aos «fun-
damentos de oposição à execução fundada em sentença».

3.4. A recorrente impugna também o acórdão recorrido, por nele se 
ter indeferido a requerida intervenção principal provocada do Instituto 
da Segurança Social, E.P.
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A este propósito, alega a recorrente que, sendo esse Instituto dotado 
de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e pa-
trimonial, compete ao respectivo conselho directivo e aos conselhos 
distritais a prática dos actos de gestão do pessoal em que, também 
segundo a recorrente, se traduzirá a execução do julgado anulatório, tal 
como foi decidida no acórdão recorrido. E concluiu que o Membro do 
Governo, por não existir norma legal que lhos confira, não dispõe de 
poderes jurídicos para a prática dos actos em que se traduz a ordenada 
execução.

Mas, esta alegação é também improcedente.
Com efeito, tal como referiu o acórdão sob impugnação, nos termos 

do disposto no art.º 174 do CPTA, o cumprimento do dever de executar 
é da responsabilidade do órgão que tenha praticado o acto anulado (nº1) 
ou caso este seja extinto, aquele que lhe sucedeu (nº 3). Essa respon-
sabilidade de execução implica, para esse órgão, o dever de enviar ao 
órgão com competência, cumulativa ou exclusiva, para dar execução à 
sentença anulatória, os elementos necessários para o efeito (nº3).

De notar que, no caso concreto em apreço, e contra o que sugere a 
recorrente, a invocada autonomia jurídica e financeira do Instituto da 
Segurança Social não poderia constituir obstáculo ao cumprimento do 
dever de executar, tal como foi definido no acórdão recorrido. Pois que, 
nessa eventualidade, a lei assegura o necessário poder de substituição. 
Com efeito, nos termos do art.º 41 da Lei 3/2004, de 15.1, que aprovou 
a lei quadro dos institutos públicos, «9. O ministro da tutela goza de 
tutela substitutiva na prática de actos legalmente devidos, em caso de 
inércia grave do órgão responsável».

3.5. A recorrente alega, ainda, que o acórdão recorrido não poderia ter 
indicado a quantia a receber pela exequente, por esta, na petição, não ter 
desenvolvido os cálculos necessários à fixação dessa quantia, impedindo 
o exercício do contraditório, por parte da mesma recorrente.

Ora, como salienta a recorrida, esta justificou o pedido executivo 
formulado, referindo que se propunha receber as diferenças de venci-
mento entre a categoria que possuía em 21.12.92 (técnica superior de 
1ª classe) e a categoria de técnico superior principal, a que só ascendeu 
em 12.2.99, bem como as decorrentes das sucessivas progressões de 
escalão naquela categoria.

Certo é também que os valores indiciários e de progressão nos escalões 
são do pleno conhecimento da entidade recorrente.

E, não concretizando o acórdão recorrido quais os montantes a pagar 
por conta daquelas diferenças de vencimento, certo é também que cor-
respondem a valores indiciários previstos em diploma legal. Pelo que, 
como também alega a recorrida, não são de admitir, face aos parâmetros 
definidos naquele mesmo acórdão, dificuldades na efectivação dos actos 
e operações em que deve traduzir -se a execução.

3.6. Por fim, a recorrente contesta o acórdão recorrido, por nele se 
ter imposto sanção pecuniária compulsória, em conformidade com a 
previsão dos art.ºs 179, nº 3 e 169º, nº 2 do CPTA.

Para a recorrente, a imposição de tal sanção tem de pressupor compor-
tamento culposo, invocado e demonstrado, do sancionado. Demonstração 
que a exequente não fez, como se lhe impunha, na petição inicial, nem 
consta do acórdão recorrido. Daí que – conclui a recorrente – seja ilegal 
a imposição daquela sanção pecuniária.

Mas não procede tal alegação.

Como, aliás, expressamente refere o acórdão recorrido, a sanção pecuniária 
compulsória, nele fixada, foi estabelecida, apenas, para a hipótese de atraso 
que «se possa vir a verificar na execução» da decisão nele tomada.

Diversamente do que pretende a recorrente, a imposição de uma tal 
sanção não tem como pressuposto um anterior comportamento culposo, 
que tivesse de ser invocado e demonstrado, da entidade responsável 
pela execução do julgado.

Trata -se, antes, de uma faculdade, que o tribunal pode usar, a reque-
rimento ou mesmo oficiosamente, para prevenir situações, que ainda se 
perspectivam, apenas, como de eventual incumprimento (vd. M. Aroso 
de Almeida/C. A. Fernandes Cadilha, in Comentário…, cit., p. 841). E 
foi nessa perspectiva que, como se viu, o acórdão recorrido estabeleceu 
a questionada sanção pecuniária compulsória. Sendo, assim, infundada 
a censura que, a propósito, lhe dirige a recorrente.

A alegação da recorrente é, pois, totalmente improcedente.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, confir-

mando o acórdão recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Adérito Santos (relator) — Azevedo Mo-

reira — Santos Botelho – Rosendo José – Angelina Domingues — Pais 
Borges — João Belchior — Rui Botelho — Cândido de Pinho — Jorge 
de Sousa — São Pedro — Costa Reis — Políbio Henriques — Freitas 
Carvalho — Madeira dos Santos — Fernanda Xavier — Edmundo 
Moscoso.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Recorribilidade. Acto preparatório. Auto-estrada. Aprovação 
de traçado. Erro na identificação do acto recorrível. Cor-
recção da petição inicial.

Sumário:

 I — O legislador da LPTA adoptou, no artigo 25.º, o prin-
cípio da impugnação unitária, sendo que os tribunais 
não podem adoptar outro critério de recorribilidade a 
não ser por determinação de lei especial ou na medida 
em que o mesmo infrinja o disposto na Constituição ou 
os princípios nela consignados.

 II — Com as alterações introduzidas pela Lei Constitucional 
n.º 1/89 na redacção do artigo 268.º da CRP, o legislador 
constitucional consagrou a lesividade como critério 
de selecção dos actos contenciosamente recorríveis, 
deixando a recorribilidade de ser determinada por um 
critério formal radicado na posição procedimental do 
acto (definitivo e executório) e passou a estar centrada 
na idoneidade para lesar direitos e interesses legalmente 
protegidos.
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 III — Portanto, o princípio da impugnação unitária tem de 
ser visto a esta luz e deve ceder sempre que ponha em 
crise a garantia da tutela judicial efectiva em relação 
a um acto imediatamente lesivo.

 IV — O despacho do Secretário de Estado Adjunto das Obras 
Públicas (SEAOP) de 27 de Dezembro de 1999, que, na 
sequência de informação do Instituto de Estradas de 
Portugal (IEP), aprovou as plantas parcelares para se 
poder dar início ao processo expropriativo necessário 
à execução do sublanço Aljustrel-Castro Verde da A 2, 
é um mero acto preparatório da decisão final desse 
procedimento, sem lesividade actual e, como tal, con-
tenciosamente irrecorrível.

 V — Para a máxima efectividade do direito á tutela judicial, 
no contencioso administrativo, a legalidade processual 
deve interpretar -se no sentido mais favorável à pronún-
cia de fundo.

 VI — Dirigindo -se à impugnação do mesmo conteúdo decisó-
rio, com os mesmos vícios e sendo as partes as mesmas, 
deve ser convidado a proceder à correcta identificação 
do acto impugnável o recorrente que, findo o procedi-
mento, por erro que não releva de uma litigância des-
leixada, mas de ser particularmente tortuoso o caminho 
para determinar qual é o acto que contém a decisão 
final a impugnar, imputaram essa decisão a um acto 
procedimental, praticado pela mesma autoridade, que 
a não continha definitivamente e que elegeram como 
acto recorrível.

Processo n.º 46 262/00 -20.
Recorrentes: LPN Liga Para a Protecção da Natureza e outros.
Recorridos: Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e ou-

tros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Políbio Henriques.

Acordam no Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo:

1.RELATÓRIO
LPN – LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA, GEOTA-

-GRUPO DE ESTUDOS DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
E DO AMBIENTE e QUERCUS –ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, com os sinais dos autos, inten-
taram, na 1ª Secção deste Supremo Tribunal, recurso contencioso de 
anulação do Despacho de 27.12.1999 do Secretário de Estado Adjunto 
e Obras Públicas que, alegadamente, aprovou o traçado do Sublanço 
Aljustrel/Castro Verde da Auto -Estrada do Sul (A2).

Por acórdão de 7 de Março de 2006, proferido a fls. 854 -887, a Secção 
rejeitou o recurso contencioso por irrecorribilidade do acto.

1.1. Inconformados os impugnantes recorrem para o Pleno apresen-
tando alegações com as seguintes conclusões:

1. Entendeu -se no Acórdão recorrido que o despacho objecto dos 
presentes autos é contenciosamente irrecorrível, por constituir um acto 
de mero trâmite, preparatório ou instrumental e, como tal, insusceptível 

de lesar de forma imediata e efectiva os direitos e interesses legalmente 
protegidos que o recurso contencioso de anulação visa salvaguardar.

2. Para sustentar tal decisão alegam os Venerandos Juízes Conselheiros 
que o acto ora recorrido limitou -se a aprovar as plantas parcelares para 
se poder dar início ao procedimento expropriativo.

3. Porém, ao defender -se tal entendimento, incorreu -se em manifesto 
erro de julgamento, violando -se o artigo 25º, nº 1 da LPTA interpretado 
à luz do artigo 268º, nº 4, da Constituição da República Portuguesa.

4. Assim, conforme tem reiteradamente afirmado este Supremo Tri-
bunal Administrativo, com as alterações introduzidas pela Lei Consti-
tucional nº 1/89, ao nível da redacção do artigo 268º da Constituição da 
República Portuguesa, pretendeu consagrar -se, por via constitucional, 
a recorribilidade de todos os actos administrativos lesivos dos direitos 
e interesses legalmente protegidos.

5. Daí que não seja pelo simples facto de um determinado acto não 
corresponder ao “acto final” de um certo procedimento administrativo 
que, sem mais, se deva recusar a sua recorribilidade contenciosa.

6. Com efeito, o recurso contencioso dos actos administrativos é uma 
garantia constitucional de aplicação directa, já que as normas constitu-
cionais respeitantes às garantias gozam dessa prerrogativa.

7. Além disso, tanto os actos de execução, os actos preparatórios, como 
os actos instrumentais são verdadeiros e próprios actos administrativos 
e, como tal, podem ser contenciosamente impugnados sempre que os 
seus efeitos sejam susceptíveis de produzir efeitos lesivos dos direitos 
dos particulares.

8. O acto impugnado nos presentes autos integra um processo con-
tinuado e gradual de formação e de manifestação da vontade adminis-
trativa, possuindo, em simultâneo, efeitos internos condicionadores e 
pré -figurativos da decisão final e efeitos externos e lesivos de direitos 
dos particulares.

9. Por outro lado, aquela manifestação de vontade não se manifesta 
unicamente no momento da decisão final, antes é o resultado de um 
procedimento, sendo que os diversos estádios desse procedimento que 
afectem imediatamente os particulares devem poder ser autonomamente 
impugnados, tal como o respectivo acto final.

10. Resulta, assim, claro e evidente que o despacho do Secretário de 
Estado Adjunto e das Obras Públicas, de 27 de Dezembro de 1999, deve 
ser considerado como recorrível.

11. Ainda que se considere o acto recorrido um acto preparatório, 
sempre o teremos de reconduzir à categoria de actos preparatórios que 
condicionam irremediavelmente a decisão final.

12. Com efeito, o acto impugnado fixa o sentido vinculativo, ainda 
que não obrigatório, para a resolução final a tomar quanto à aprovação 
do traçado em causa, decorrendo daí efeitos jurídicos passíveis de lesar 
a esfera jurídica de terceiros definindo irreversivelmente o seu sentido.

13. Tanto assim é que, o Despacho de 2 de Fevereiro de 2000, também 
da autoridade recorrida, veio apenas confirmar a definição do traçado 
efectuada anteriormente pelo Despacho de 27 de Dezembro de 1999, 
da mesma autoridade, não tendo sido efectuada qualquer alteração 
posterior ao mesmo.

14. Face ao exposto, não restam dúvidas quanto à lesividade de tal 
acto, na medida em que ao definir uma situação individual e concreta, 
determina desde logo a ocorrência de graves lesões para os direitos 
e interesses legalmente protegidos, nomeadamente, os gravíssimos 
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danos ecológicos enunciados no requerimento ou petição inicial de 
recurso de fls.

15. No caso das Recorrentes, enquanto entidades diferentes às quais a 
lei atribui legitimidade para a tutela de direitos difusos, como é o caso do 
direito ao ambiente, a lesividade do acto dever ser aferida num momento 
e perspectiva particulares, pois estas organizações têm necessariamente 
que actuar de forma preventiva, isto é, antes de concretizada a lesão 
ambiental, muitas vezes irreversível, sob pena de ser esvaziado o seu 
direito de impugnar decisões ofensivas do ambiente.

16. Se as Recorrentes tivessem optado por impugnar a Declaração 
de Utilidade Pública, como se defende no Acórdão recorrido, a con-
sequência óbvia seria que ficaria precludido o exercício eficaz das 
competências que a lei lhes confere na protecção do ambiente. Ou seja, 
a opção propugnada pelo Acórdão recorrido retiraria todo o efeito útil 
ao direito das Recorrentes.

17. Face às especificidades que assume a protecção dos valores am-
bientais no âmbito do processo expropriativo, o acto recorrido assume, 
inexoravelmente, carácter lesivo do direito ao ambiente, cujo dever de 
protecção a lei confere às ora Recorrentes, pelo que o mesmo acto era 
susceptível de impugnação contenciosa, nos termos e para os efeitos do 
artigo 268º, nº 4, da CRP.

18. Como tal, deve o Despacho do Secretário de Estado Adjunto e 
das Obras Públicas, de 27 de Dezembro de 1999, ser considerado como 
um acto administrativo lesivo dos interesses legalmente protegidos, e, 
consequentemente, ser considerado contenciosamente recorrível, nos 
termos e de harmonia com o disposto no artigo 268º, nº 4 da CRP e 
artigo 25º, nº 1, da LPTA.

19. Ainda que se entenda que a lesividade do acto recorrido não 
determina, só por si, a recorribilidade do mesmo, sempre se teria de 
entender que o acto recorrido assume as características da definitivi-
dade e executoriedade exigidas no artigo 25º da LPTA, nos termos da 
interpretação que lhe era dada antes da alteração constitucional levada 
a cabo pela Lei Constitucional nº 1/89.

20. Resulta da factualidade assente por provada nos autos que a última 
palavra da Administração quanto ao traçado definitivo do Sublanço 
Aljustrel/Castro Verde da Auto – Estrada do Sul foi efectivamente o 
acto recorrido nos presentes autos, inexistindo qualquer acto posterior 
daquela autoridade a alterar o traçado em causa.

21. É a própria autoridade recorrida a confessar e reconhecer que o 
traçado, tal como definido nas plantas parcelares e no mapa de expro-
priações foi aprovado e definido pelo acto recorrido, objecto do despacho 
do Secretário de Estado de 27 de Dezembro de 1999.

22. O acto recorrido nos presentes constitui assim um acto material-
mente definitivo, pois representa a última palavra da Administração 
quanto ao traçado definitivo do Sublanço Aljustrel/Castro Verde, nos 
termos do disposto no artigo 6º do Decreto -Lei nº 186/90, de 6 de Junho 
e na Base XXI, nº 6, do Decreto -Lei nº 294/97, de 24 de Outubro.

23. Por outro lado, não restam dúvidas que o acto recorrido é também 
verticalmente definitivo, pois foi praticado pelo Senhor Secretário de 
Estado Adjunto e das Obras Públicas ao abrigo de competências próprias, 
pelo que constituía, assim, uma decisão proferida pelo mais elevado 
órgão da administração pública com competências para o efeito.

24. Não houve qualquer acto posterior ao acto recorrido que versasse 
sobre a questão em causa nos presentes autos, ou seja, a definição do 

traçado da auto -estrada, pelo que o acto recorrido constitui indubitavel-
mente um acto administrativo horizontalmente definitivo, na medida 
em que constitui a decisão da administração tomada no fim de um 
procedimento administrativo.

25. O acto recorrido era ainda manifestamente executório, ou seja, 
obrigava por si, sendo possível proceder à sua execução coerciva ime-
diata independentemente de sentença judicial.

26. O Despacho nº 4594 -A/2000, de 2 de Fevereiro, limitou -se a exe-
cutar, ou seja, a efectivar na ordem jurídica os efeitos do acto recorrido, 
o que impedia, desde logo, que aquele fosse, como se pretendeu no 
Acórdão recorrido, o verdadeiro acto recorrível no âmbito do presente 
processo expropriativo, pois, desde logo, não dispunha de autonomia 
lesiva que lhe atribuísse tal característica.

27. Em conclusão, ainda que se considerasse que a recorribilidade 
do acto deveria ser aferida em função da sua tripla definitividade e 
executoriedade – o que se pondera sem conceder  -, ainda assim o acto 
recorrido se revestiria dessas características e, consequentemente, de-
veria ter sido considerado recorrível.

28. Finalmente e conforme consta da Declaração de Voto de Vencido 
constante do aresto recorrido, o recurso não deveria ter sido rejeitado, 
ainda que o Douto Tribunal a quo entendesse que o acto lesivo e final 
seria o Despacho do Secretário de Estádo Adjunto e das Obras Públi-
cas, de 2 de Fevereiro de 2000 e não o Despacho da mesma autoridade 
de 27 de Dezembro de 1999, ainda assim, deveria ter notificado as 
ora Recorrentes para apresentar uma petição de recurso corrigida, não 
devendo ter rejeitado o recurso contencioso interposto por considerar 
o despacho como irrecorrível.

29. É que, à data da prolação do acto recorrido não estava previsto na 
legislação em vigor qual o acto de aprovação do traçado de uma auto-
-estrada, o que era causa de grandes dúvidas sobre o acto recorrível, 
resultando assim da falta de clareza da própria lei.

30. Até porque as Recorrentes se viram confrontadas com a publica-
ção do Despacho de 2 de Fevereiro de 2000, onde se lê: “atento o meu 
despacho de 27 de Dezembro de 1999 que aprovou as plantas parcelares 
… e o mapa das expropriações relativo ao Sublanço…”, donde se conclui 
ter sido a Administração que conduziu as recorrentes a entender que 
era o despacho de 27 de Dezembro de 1999 que continha implícita a 
aprovação do traçado.

31. Concluindo que, o Tribunal deveria definir como acto recorrível 
o despacho de 2 de Fevereiro de 2000, convidando, no entanto, as 
recorrentes a corrigir o objecto do recurso cujas dificuldades de iden-
tificação são, na sua parte essencial, imputáveis à falta de clareza do 
direito legislativo e ao próprio texto do despacho recorrível.

32. É, pois, claro que caso não fosse o Despacho de 27 de Dezembro 
de 1999 susceptível de impugnação contenciosa – o que apenas se re-
fere por dever de patrocínio e sem conceder  -, sempre deveria ter sido 
dada a oportunidade às recorrentes de corrigir a sua petição quanto ao 
objecto do recurso, uma vez que decorre da falta de clareza da lei e 
do próprio texto do Despacho de 2 de Fevereiro de 2000, que é o acto 
recorrido que aprovou o traçado definitivo do Sublanço Aljustrel/Castro 
Verde da A2.

33. O Acórdão sob recurso enferma assim de manifestos erros de 
julgamento tendo violado frontalmente, além do mais, o disposto no 
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nº 1 do artigo 25º da LPTA, interpretado à luz do disposto no nº 4 do 
artigo 268º da CRP.

Termos em que deve ser dado inteiro provimento ao presente recurso, 
e, por via dele, revogar -se o Acórdão recorrido, julgando -se inteiramente 
improcedente a questão prévia da ilegalidade da interposição do recurso 
contencioso de anulação e ordenando -se a baixa dos autos à Secção, para 
aí prosseguirem os seus termos, assim se fazendo JUSTIÇA!

1.2. A autoridade recorrida contra -alegou e concluiu assim:
A. Ao contrário do que as Recorrentes afirmam nas suas alegações de 

recurso, o Acórdão recorrido apreciou a impugnabilidade do acto recor-
rido de acordo com a interpretação actualista e conforme à Constituição 
do critério de recorribilidade dos actos administrativos: a lesividade de 
direitos ou interesses legalmente protegidos dos administrados (cf. nº 1 
do artigo 25º da LPTA e nº do artigo 268º da CRP);

B. Cumpre, no entanto, observar que a substituição do critério de 
recorribilidade contenciosa dos actos administrativos – que passou da 
definitividade e executoriedade dos mesmos para a sua lesividade actual 
– não impede que, em muitos casos, o carácter não lesivo de um acto 
administrativo resulte, efectivamente, da sua não definitividade;

C. Ora, o despacho do SEAOP de 27 de Dezembro de 1999 (acto 
impugnado) consubstancia um acto administrativo irrecorrível justa-
mente por não ser susceptível de lesar direitos ou interesses legalmente 
protegidos – uma vez que carece de definitividade, nomeadamente ma-
terial (por não ter sido a última palavra da administração nesta matéria) 
e horizontal (por ter funcionado como acto preparatório que permitiu 
dar início a um procedimento expropriativo);

D. Com efeito, o despacho proferido pelo SEAOP, em 27 de Dezembro 
de 1999, limitou -se a aprovar, preliminarmente, as referidas plantas par-
celares dos terrenos a expropriar necessários à construção do Sublanço 
Aljustrel – Castro Verde – pelo que não pode deixar de ser qualificado 
como um mero acto de expediente que determina o seguimento do 
procedimento administrativo;

E. Ou seja, um acto com o conteúdo e a finalidade do acto impugnado 
não é, por natureza, dotado de potencialidade lesiva externa. Ao passo 
que o despacho do SEAOP de 2 de Fevereiro de 2000, na medida em que 
aprova a declaração de utilidade pública, configura um acto tipicamente 
susceptível de revestir carácter lesivo;

F. Nos casos em que os actos procedimentais não são imediatamente 
lesivos, é constitucionalmente admissível o condicionamento da pos-
sibilidade de os impugnar contenciosamente, nomeadamente através 
do apelo ao princípio da impugnação unitária subjacente ao nº 1 do 
artigo 25º da LPTA – não se revelando esse condicionamento incompa-
tível com o nº 1 do artigo 20º, nem com o nº 4 do artigo 268º da CRP;

G. No caso em apreço, o carácter preliminar do acto impugnado 
resulta ainda da circunstância de ser anterior tanto ao parecer final da 
Comissão de Avaliação sobre o Estudo de Impacte Ambiental (apresen-
tado em Janeiro de 2000), quanto á pronúncia do Senhor Secretário de 
Estado do Ambiente sobre esse mesmo estudo (datada de 19 de Janeiro 
de 2000) – pelo que apenas após esta última data é que se poderia estar 
em condições de aprovar, em definitivo, o traçado do sublanço em causa;

H. Em conclusão, o despacho do SEAOP de 27 de Dezembro de 1999 
era obrigatório para iniciar o procedimento expropriativo conducente 
à construção do sublanço de auto -estrada em causa, mas não resulta 
de qualquer dos preceitos legais aplicáveis que o seu conteúdo fosse 

vinculativo – ou seja que tivesse por função condicionar irremediável 
e irreversivelmente a decisão final que aprovasse definitivamente o 
referido traçado;

I. Por isso, é incorrecto afirmar que o despacho do SEAOP de 2 de 
Fevereiro de 2000 foi um acto meramente confirmativo ou muito menos 
um acto de execução do despacho de 27 de Dezembro de 1999;

J. Na verdade, o acto administrativo impugnado não tem as caracte-
rísticas e a natureza própria de um acto administrativo contenciosamente 
recorrível por lhe faltar a produção de efeitos externos ou a definição 
da situação jurídica de terceiros;

L. Ou seja, não restam dúvidas que o acto que produziu o efeito 
de aprovação do traçado do sublanço Aljustrel/Castro Verde da Auto-
-Estrada do Sul (A2) foi a declaração de utilidade pública da expropria-
ção das parcelas de terreno relativas a esse traçado: o referido despacho 
do SEAOP de 2 de Fevereiro de 2000; é esse o único acto, com efeitos 
externos, que o ora Recorrido praticou do qual se pode dizer que re-
sulta efectivamente uma aprovação da localização do referido traçado;

M. Resumindo: o despacho de 27 de Dezembro de 1999, que apro-
vou as plantas parcelares e o mapa de expropriações, constitui um acto 
meramente interno e preparatório destinado a preparar e acelarar o 
procedimento expropriativo. A mera aprovação das plantas não podia 
fixar, em definitivo, o traçado do sublanço, que só ficou definido com 
a finalização do Estudo de Impacto Ambiental (de Janeiro de 2000) e 
com o parecer favorável do Senhor Secretário de Estado do Ambiente 
(de 19 de Janeiro de 2000). Daí que o único acto administrativo que 
manifesta definitiva e externamente a posição conforme do Governo 
com o referido traçado seja o acto de declaração de utilidade pública 
das expropriações, ou seja, o despacho do SEAOP de 2 de Fevereiro de 
2000 – e não o despacho efectivamente impugnado;

N. Acresce que, contrariamente ao que as Recorrentes afirmam nas 
alegações de recurso, a sua legitimidade para a tutela de interesses 
difusos – designadamente, o direito ao ambiente – não interfere com 
o critério de recorribilidade contenciosa dos actos administrativos que 
visam impugnar, um vez que a (eventual) lesividade de um acto admi-
nistrativo não varia em função da cláusula de legitimidade ao abrigo da 
qual determinado recorrente o impugna;

O. Ou seja, o facto de as Recorrentes serem entidades a quem compete 
defender preventivamente valores ambientais não as habilita a impugnar 
actos procedimentais preparatórios sem carácter lesivo actual, ou seja, 
contenciosamente irrecorríveis;

P. De acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 36º da LPTA, é ao 
recorrente que cabe o ónus de identificar o acto recorrido, para efei-
tos de conformação do objecto do recurso e segundo o princípio da 
demanda;

Q. Assim sendo, carece de fundamento legal a intenção das Recorren-
tes de fazer recair sobre o juiz (i) o dever de mandar regularizar a petição 
de recurso quando não se verifica nenhuma das situações contempladas 
no artigo 40º da LPTA e, ainda por cima. (ii) o dever de informar qual 
o acto que, na sua opinião, deveria ser impugnado

Termos em que deve o presente recurso jurisdicional deve improce-
der, mantendo -se o Acórdão recorrido que rejeitou o respectivo recurso 
contencioso de anulação por ilegal interposição do mesmo.

1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no 
sentido do improvimento do recurso.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. OS FACTOS:
No acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes fac-

tos:
a) Em 07.DEZ.99 foi elaborada a Informação nº68/EPDEC, do 

IEP - Instituto das Estradas de Portugal (IEP), que é do seguinte teor: 
«Assunto: A2 - LANÇO ALJUSTREL/CASTRO VERDE P.E.20-
-EXPROPRIAÇÕES

Plantas Parcelares S3B2 -E -201 -13 -01 a 19
1. A BRISA desenvolveu o Projecto de Execução do sublanço Al-

justrel/Castro Verde, de acordo com os despachos da Senhora Ministra 
do Ambiente e do Senhor Ministro do Equipamento, Planeamento e 
Administração do Território, ambos de 98 OUT 22, sobre o traçado da 
Auto -Estrada do Sul entre Grândola Sul e a V.L.A..

2. Este estudo foi acompanhado por uma Comissão de Acompanha-
mento nomeada pelo Ministério do Ambiente e encontra -se na fase 
final de Consulta do Público, nos termos do disposto na legislação em 
vigor, no âmbito da qual decorreu uma Audiência Pública no passado 
dia 26.NOV.99.

3. Anteriormente a BRISA havia solicitado autorização para o lança-
mento do concurso de construção deste sublanço de modo a minimizar 
o atraso na sua entrada em serviço, o que lhe foi concedido pela Tutela.

4. A BRISA apresentou o referido Projecto de Execução, incluindo pro-
jecto de expropriações, pedindo, através da carta 156703, de 16.SET.99 
a aprovação das Plantas Parcelares respectivas, para poder dar início ao 
processo expropriativo.

5. Transmitiu -se então à BRISA que seria conveniente esperar pelo 
final da Consulta do Público para proceder à aprovação do projecto de 
expropriações.

6. Analisado o projecto apresentado, julga -se que o mesmo com-
preende as áreas de terreno necessárias à execução dos trabalhos, sem 
prejuízo de alguns acertos que normalmente se verificam apenas após 
o início do processo expropriativo e com o decorrer das obras.

7. A BRISA estima o custo das indemnizações num valor de 400 000 
000 escudos. Face ao exposto julgam -se as plantas parcelares S3B2 -E-
-201 -13 -0 a 19 do projecto de expropriações do sublanço Aljustrel/Castro 
Verde em condições de serem submetidas à consideração superior, 
propondo -se a sua aprovação no final do período de Consulta do Pú-
blico, que termina a 9.DEZ.99.» (cf. doc. nº1 junto com a resposta da 
autoridade recorrida)

b) Esta informação foi, por despacho do presidente do IEP de 
10.12.1999, submetida à consideração do Secretário de Estado Adjunto 
das Obras Públicas (SEAOP) «para aprovação das plantas anexas, 
por ainda não ter sido publicada delegação de competência que me 
permita assinar e por não convir atrasar o processo». (cf. referido doc. 
nº 1 junto com a resposta da autoridade recorrida).

c) Em 27 de Dezembro de 1999, o SEAOP proferiu sobre a referida 
Informação, o seguinte despacho, ora sob recurso:

«Seguem aprovadas as Pl/Parcel.
27.XII.99...., Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas».
e) Na sequência do referido despacho, teve lugar o procedimento 

prévio de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), previsto nos artº3º e 
segs. do DL 186/90, de 06.06, tendo sido emitido, em Janeiro de 2000, 

Parecer da Comissão de Avaliação (CA) sobre o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) apresentado pela concessionária do empreendimento, 
BRISA - Auto -estradas de Portugal SA, contra -interessada nos presentes 
autos e junto o Relatório de Consulta do Público sobre o projecto, os 
quais pela Informação da Direcção Geral do Ambiente nº18/2000, de 
14.01.2000, foram submetidos a apreciação e avaliação do Secretário de 
Estado do Ambiente (SEA), tendo este proferido, em 19 de Janeiro de 
2000, despacho favorável ao projecto do traçado do aludido sublanço 
da A2, embora condicionado, que se transcreve:

«Face ao exposto no parecer técnico da C. A. e no Relatório da 
Consulta do Público, dou parecer favorável ao presente projecto do 
sublanço Aljustrel/Castro -Verde da A2, condicionado ao estrito cum-
primento das medidas de minimização e compensação mencionadas 
no parecer, bem como das recomendações propostas. As medidas de 
minimização propostas no EIA deverão ser revistas de acordo com o 
recomendado no relatório da C.A...., Secretário de Estado do Ambiente». 
(cf. docs. 1, 2, 3, 4 e 5, juntos com a petição de recurso contencioso e 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

f) Pelo despacho nº 4594 -A/2000 (2ª Série), de 02 de Fevereiro de 
2000, do Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas, publicado no 
Suplemento do Diário da República de 25 de Fevereiro de 2000, II Série, 
distribuído em 03 de Março de 2000, foi determinado o seguinte:

«Nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do artº14º e no artº15º, 
nº2 do Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto Lei nº168/99, 
de 18 de Setembro, atento o meu despacho de 27 de Dezembro de 1999 
que aprovou as plantas parcelares S3B2 -E -201 -13 -01 a 19 e o mapa de 
expropriações relativo ao sublanço Aljustrel/Castro Verde, declaro, por 
delegação do Ministro do Equipamento Social constante do despacho 
nº23444/99 (2ª Série), nº280, de 2 de Dezembro de 1999, a utilidade pú-
blica, com carácter de urgência, ao abrigo do artº161º do Estatuto das 
Estradas Nacionais, aprovado pela Lei 2037, de 19 de Agosto de 1949, 
das expropriações das parcelas de terreno necessárias à construção do 
sublanço Aljustrel/Castro Verde, abaixo identificadas, com os elementos 
constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos 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.

Os encargos com as expropriações em causa encontram -se cauciona-
dos pela BRISA -Auto -estradas de Portugal SA, nos termos do disposto 
no nº2 do artº12º do Código das Expropriações. 2 de Fevereiro de 
2000 - O Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas,...» (cf. doc. 
nº2 junto com a resposta da autoridade recorrida

g) O presente recurso contencioso foi interposto em 29 de Maio 
de 2000, do despacho do SEAOP de 27 de Dezembro de 1999, supra 
transcrito em c).(cf. fls. 2 e 264).

h) As recorrentes interpuseram também recurso do despacho do Se-
cretário de Estado do Ambiente referido em e), que deu origem ao 
P. 46.058 deste STA, o qual foi rejeitado por acórdão de 01.03.2001, 
confirmado no Pleno da Secção em 18.04.2002, transitado em julgado, 
por o referido despacho se tratar de um mero acto instrutório e pre-
paratório da decisão final do procedimento, que é da competência do 
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Ministro do Equipamento Social, nos termos do nº6 da Base XXI do 
DL 294/97, de 24.10.

i) O traçado do referido Sublanço atravessa a Zona de Protecção 
Especial (ZPE) de Castro Verde, criada pelo DL 384 -B/99, de 23 de 
Setembro, numa extensão de aproximadamente 10 quilómetros.

j) A Zona de Protecção Especial de Castro Verde tem uma superfície 
de 79.066,15 hectares e encontra -se delimitada no ANEXO XXV ao 
DL 384 -B/88, de 23.09.

2.2. O DIREITO
As conclusões da alegação das recorrentes no presente recurso jurisdi-

cional, no modo como delimitaram o respectivo objecto, convocam este 
Pleno a apreciar dois temas, a saber: (i) da impugnabilidade contenciosa 
do acto recorrido e, em caso negativo, (ii) do dever de mandar corrigir 
a petição para modificar o objecto do recurso contencioso.

2.2.1. O acto contenciosamente impugnado – o despacho de 27 de 
Dezembro de 1999 do Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas 
mencionado em 7.c) do probatório  - foi praticado no âmbito do Projecto 
de Execução do sublanço Aljustrel/Castro Verde da Auto -Estrada do 
Sul (A2) e tem o seguinte conteúdo: “Seguem aprovadas as plantas 
parcelares”.

O acórdão recorrido rejeitou o recurso contencioso interposto deste 
acto.

Para melhor compreensão, deixamos o essencial do discurso justifi-
cativo da decisão, que passamos a transcrever:

“o mesmo incidiu sobre a Informação nº68/EPDEC, de 07.DEZ.99 
do IEP, transcrita na alínea a) do probatório, onde claramente se vê que, 
o que naquele momento estava em causa, era tão só a aprovação das 
plantas parcelares necessárias à execução do Sublanço Aljustrel/Castro 
Verde da A2, para se poder dar início ao processo expropriativo (cf. P.4 
da referida informação e despacho do presidente do IEP proferido sobre 
a mesma, levado à alínea b) do probatório). Ou seja, era tão só ainda 
um projecto de expropriações, como se refere na referida Informação.

Portanto, o despacho do SEAOP de 27.12.1999 não passou de um acto 
de mero trâmite, preparatório ou instrumental, de uma autorização supe-
rior, para se poder dar início ao referido processo expropriativo, como 
bem diz a entidade recorrida e se refere expressamente na Informação 
que lhe está na base, não tendo, portanto, efeitos externos imediatos, 
sendo que, se houvesse delegação de competências, poderia até ter 
sido praticado pelo próprio presidente do IEP, como ele mesmo refere 
no seu despacho supra transcrito na referida alínea b) do probatório. O 
referido despacho do SEAOP não se debruçou sobre o traçado aqui em 
causa e muito menos o aprovou, nem tinha de o fazer, até porque ainda 
não tinha tido lugar o procedimento prévio de avaliação do impacto 
ambiental previsto no artº2º e seguintes do DL 186/90, de 06.06, que 
se destina precisamente a apurar da existência de impactos negativos 
sobre o ambiente decorrentes da execução do empreendimento, no caso 
do referido Sublanço, obviamente antes da decisão definitiva sobre o 
traçado, procedimento que, como resulta provado, culminou com o 
despacho favorável, embora condicionado, do Secretário do Estado do 
Ambiente, em 14 de Janeiro de 2000, ao projecto do Sublanço Aljus-
trel/Castro Verde da A2, aqui em causa, posterior, portanto, ao despacho 
o SEAOP de 27.12.1999, aqui impugnado.

Com efeito e como se refere em acórdão do Pleno da Secção de 
10.11.98, rec.41.389, «… o procedimento de avaliação de impacto 

ambiental tem origem na Directiva Comunitária nº85/337/CEE, adop-
tada pelo Conselho das Comunidades Europeias em 27.06.1985, que 
visa a protecção da saúde humana, através da criação de condições que 
permitam evitar as perturbações no ambiente, em vez de se limitar a 
combater posteriormente os seus efeitos, Directiva essa que é introduzida 
no direito interno com a publicação do referido DL 186/90, de 06 de 
Junho (cfr. respectivo relatório preambular).

Transpondo -se para a ordem jurídica o que nessa Directiva se prevê, 
dispõe -se no artº2º do referido DL nº186/90 que “a aprovação de pro-
jectos que pela sua natureza, dimensão ou localização, se considerem 
susceptíveis de provocar incidências significativas no ambiente, fica 
sujeita a um processo prévio de avaliação do impacto ambiental, 
como formalidade essencial, da competência do membro do Governo 
responsável pela área do ambiente.” A lei prevê assim a existência de um 
processo prévio de avaliação de impacte ambiental, da competência do 
membro do Governo responsável pela área do ambiente, sempre que 
se verifique o condicionalismo previsto no artº2º do referido DL 186/90 
e o respectivo parecer, como se dispõe no nº1 do artº5º do mesmo 
diploma, deve ser enviado por esse membro do Governo, no prazo de 
120 dias prorrogáveis por 30 (cfr. nº2) à tutela e à entidade competente 
para licenciar ou “autorizar” o projecto, «acompanhado do relatório 
da consulta pública que tenha promovido e da análise do mesmo, 
considerando -se favorável, se decorridos aqueles prazos nada for 
comunicado à entidade competente para licenciar o projecto.»

Finalmente, dispõe o artº6º do mesmo diploma que «a entidade 
competente para a aprovação do projecto, deve ter em consideração 
o parecer a que se refere o nº1 do artigo anterior e, em caso da sua 
não adopção, incorporar na decisão as razões de facto e de direito 
que para tal forem determinantes.

(…)
A avaliação do impacto ambiental, a que assim se procede, constitui 

um subprocedimento, que culmina com um parecer, favorável ou não, ao 
licenciamento, em que se analisam os efeitos de determinado projecto no 
ambiente, parecer esse que vai influenciar a decisão final a proferir 
pela entidade competente para autorizar ou não esse licenciamento, 
nos termos referidos naquele artº3º do DL 186/90.»

Aliás, como já decidiu este STA nos acórdãos da Secção e do Pleno 
referidos na alínea h) do probatório, proferidos em recurso contencioso 
interposto pelas aqui recorrentes do referido despacho do Secretário do 
Estado do Ambiente de 14.01.2000, que pôs fim ao referido procedi-
mento prévio de impacte ambiental, o mesmo mais não é do que um 
acto de trâmite, preparatório da decisão final sobre se pode ou não ser 
aprovado o referido projecto do Sublanço Aljustrel/Castro Verde da A2, 
e, portanto, contenciosamente irrecorrível.

Mas sendo assim, o despacho do SEAOP de 27.12.1999, que se limitou 
a aprovar as plantas parcelares para se poder dar início ao procedimento 
expropriativo, antes mesmo do referido procedimento prévio de impacte 
ambiental e, portanto, antes do referido despacho do Secretário de Estado 
do Ambiente, tem necessariamente de se considerar também ele, um 
acto de trâmite, preparatório da mesma decisão final e sem lesividade 
actual. Aliás, e como se vê do próprio despacho do Secretário de Estado 
do Ambiente, transcrito na alínea e) do probatório supra, o mesmo refere 
«…dou parecer favorável ao projecto do Sublanço Aljustrel/Castro 
Verde». Tratava -se, pois, sem qualquer dúvida, ainda de um projecto.
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Por outro lado, nos termos do nº6 da Base XXI do Contrato de Con-
cessão, na redacção dada pelo DL 294/97, de 24.10, os estudos prévios 
de traçado tinham de ser apresentados conjuntamente com os estudos de 
impacte ambiental à Junta Autónoma das Estradas (depois IEP), que os 
submetida ao ministro da tutela do sector rodoviário para aprovação, após 
a avaliação do estudo do impacte ambiental, a efectuar pelo Ministério 
do Ambiente, nos termos dos artº3º e segs. do DL 186/90, de 06.06.

Portanto, só após o despacho do Secretário de Estado do Ambiente de 
14.01.2000, é que o projecto do traçado do referido Sublanço poderia ser 
definitivamente aprovado pela entidade competente, então o Ministro 
do Equipamento Social.

Ora, como refere a autoridade recorrida, embora não tenha sido pro-
ferido qualquer despacho a (expressamente) aprovar o traçado do Su-
blanço aqui em causa, o mesmo tem de considerar -se definitivamente 
aprovado com o Despacho do SEAOP nº4594 -A/2000 (2ª Série), de 
2 de Fevereiro, proferido ao abrigo de delegação de competências do 
Ministro do Equipamento Social, após o despacho favorável, embora 
condicionado, do Secretário de Estado do Ambiente, que declarou a 
utilidade pública, com carácter de urgência, das expropriações das par-
celas de terreno necessárias à construção do sublanço Aljustrel/Castro 
Verde e autorizou a posse administrativa pela BRISA dessas parcelas 
(cf. alínea e) do probatório supra).

Na verdade, só com a declaração de utilidade pública da expropriação 
das parcelas necessárias à execução daquele traçado, se produziram 
efeitos externos, designadamente quanto à localização definitiva do 
mesmo, pelo que só esse acto é susceptível de lesar terceiros. Aliás, só o 
referido despacho do SEAOP de 07.02.2000 se pode considerar aprova-
ção governamental do traçado para efeitos do referido nº6 da Base XXI 
do Contrato de Concessão, na redacção do DL 294/97, de 24.10, sendo, 
de resto, proferido ao abrigo de delegação de competências do Ministro 
do Equipamento Social, entidade competente para tal aprovação, como 
se referiu. Foi ele a última palavra da administração nesta matéria. Mas, 
porque o despacho aqui contenciosamente recorrido é o despacho do 
SEAOP proferido em 27.12.1999, ou seja, um acto de mero trâmite, 
preparatório ou instrumental da decisão final e não lesivo para efeitos 
do nº4 do artº268 da CRP, pelas razões já supra expostas, assiste inteira 
razão às entidades recorridas e ao MP, quanto à sua irrecorribilidade, o 
que obsta ao conhecimento de todas as demais questões”

Na óptica das recorrentes, em síntese, o acto integra um processo 
continuado e gradual de formação da vontade administrativa, possui, em 
simultâneo, efeitos internos condicionadores e pré -figurativos da decisão 
final e efeitos externos e lesivos de direitos dos particulares e, ainda 
que se considere como preparatório tem de reconduzir -se à categoria 
de “actos preparatórios que condicionam irremediavelmente a decisão 
final” e, por conseguinte, pode ser autonomamente impugnado.

Vejamos.
Com a fundamentação supra transcrita o acórdão recorrido, pelas 

razões aduzidas, demonstra acertada e exaustivamente que o acto con-
tenciosamente impugnado não goza de definitividade horizontal, pois que 
não consubstancia a decisão final do procedimento, sendo meramente 
preparatório desta. Sufragamos este entendimento.

Importa, ainda assim, saber se o acto é, ou não, passível de impug-
nação contenciosa autónoma.

Ora, o legislador da LPTA adoptou o princípio da impugnação unitá-
ria ao consignar no art. 25º da LPTA que «só é admissível recurso dos 
actos definitivos e executórios». E é consensual o entendimento que a 
definitividade horizontal está incluída no conceito de actos definitivos, 
devendo entender -se como tais os actos que ponham termo ao procedi-
mento administrativo em que estejam inseridos.

Esta opção legislativa, de só admitir a impugnação contenciosa de 
actos definitivos, que, como se assinala no acórdão deste Supremo 
Tribunal de 2006.01.25 – recº nº 1127/05 (em secção) foi tomada, entre 
outras razões, “decerto por se ter formulado um juízo positivo sobre a 
conveniência desse condicionamento à impugnabilidade contenciosa 
para optimizar a eficiência dos tribunais na sua tarefa de assegurar a 
tutela jurisdicional efectiva da generalidade dos particulares, como impõe 
o art. 20º /3 da C.R.P.)”, impõe -se aos tribunais, que estão sujeitos à 
lei (arts. 2º, 3º e 203º da CRP). Assim, não podem estes adoptar outro 
critério de recorribilidade, a não ser por determinação de lei especial ou 
na medida em que a impugnação unitária infrinja “o disposto na Consti-
tuição ou os princípios nela consignados” (art. 204º da C.R.P.).

Com as alterações introduzidas pela Lei Constitucional nº 1/89 na 
redacção do art. 268º da CRP, o legislador constitucional consagrou a 
lesividade como critério de selecção dos actos contenciosamente recorrí-
veis. A recorribilidade deixou, assim, de ser determinada por um critério 
formal radicado na posição procedimental do acto relativamente ao acto 
final (acto definitivo e executório) e passou a estar centrada na idoneidade 
do acto para lesar direitos e interesses legalmente protegidos.

Portanto, o princípio da impugnação unitária tem de ser visto a esta 
luz e deve ceder sempre que ponha em crise a garantia de tutela judicial 
efectiva em relação a um acto lesivo, sendo que de acordo com a juris-
prudência deste Tribunal Pleno (acórdão de 2002.04.18 – rec. nº 46 058) 
o conceito engloba apenas as situações de lesão actual, estando excluídos 
da garantia os actos cuja lesividade seja apenas potencial.

Deste modo, por força do disposto no art. 268º/4 da C.R.P. tem de 
se reconhecer a impugnabilidade contenciosa directa de todos os actos 
administrativos imediatamente lesivos, independentemente da sua defi-
nitividade. E, fazendo nosso o critério consagrado no já citado acórdão 
de 2006.01.25, deve entender -se que são imediatamente lesivos todos 
os actos administrativos que afectem a esfera jurídica dos particulares 
e cujos efeitos não possam ser afastados por meios de impugnação 
administrativa.

Todavia, fora dos casos em que ocorra essa lesividade imediata, é 
constitucionalmente admissível o princípio da impugnação unitária. 
Nessas outras situações, nas quais não é imprescindível o acesso imediato 
ao tribunal para garantir eficazmente a tutela de direitos ou interesses le-
galmente protegidos, o condicionamento do recurso, concentrado no acto 
final do procedimento, é um instrumento legítimo de gestão de meios, 
ao dispor do legislador ordinário, para racionalizar e alcançar ganhos 
de eficiência na actividade dos tribunais e da própria administração.

Dito isto, de regresso ao caso sujeito, temos que o acto que foi ob-
jecto de impugnação contenciosa não envolve qualquer lesão imediata 
para o ambiente, direito que as recorrentes defendem no recurso con-
tencioso.

De acordo com o disposto no nº 6 da Base XXI anexa ao DL nº 294/97, 
de 24 de Outubro, os estudos prévios de traçados de auto -estradas 
apresentados pela concessionária só são submetidos à aprovação do 
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ministro da tutela do sector rodoviário, “após a avaliação do estudo 
de impacte ambiental a efectuar, nos termos legais, pelo Ministério do 
Ambiente”. E não há dúvida que, como de modo irrepreensível se assi-
nalou no acórdão recorrido, o despacho contenciosamente impugnado 
limitou -se a aprovar as plantas parcelares do projecto, antes de o mesmo 
ter sido objecto do procedimento preparatório de avaliação de impacto 
ambiental que, como formalidade essencial (art. 2º/1 do DL nº 186/90 
de 6.6) deve preceder e ser tido em conta na decisão administrativa de 
localização da auto -estrada (art. 6º DL 186/90). Neste contexto não é 
razoável incluir o despacho recorrido na categoria de actos que condi-
cionam irremediavelmente a decisão final.

Assim, na cadeia ordenada de actos do procedimento em que se 
insere, o acto impugnado assume -se como meramente preparatório e 
não projecta sobre o direito do ambiente qualquer efeito jurídico lesivo 
que, em nome da tutela judicial efectiva reclame recurso contencioso 
autónomo e imediato, subtraído ao regime -regra de impugnação unitária 
ou concentrada.

Deve, pois, manter -se o acórdão recorrido, enquanto decidiu pela 
irrecorribilidade do acto contenciosamente impugnado.

O recurso jurisdicional improcede nesta parte.
2.2.2. Nas conclusões 28. a 32., as recorrentes, seguindo de perto a 

argumentação expendida no voto de vencido do acórdão recorrido, ale-
gam que o acórdão enferma de erro de julgamento. Na sua óptica, tendo 
concluído pela irrecorribilidade do acto, o tribunal a quo não deveria 
ter rejeitado o recurso contencioso sem que antes tivesse convidado as 
autoras a apresentar nova petição para corrigir a identificação do acto.

Segundo o disposto no art. 36º/1/c) da LPTA, na petição de recurso 
deve o recorrente “identificar o acto recorrido e o seu autor”. E, a respeito 
da regularização da petição, diz o art. 40º do mesmo diploma:

1. Sem prejuízo dos demais casos de regularização da petição de 
recurso, esta pode ser corrigida a convite do tribunal, até ser proferida 
decisão final, sempre que se verifique:

a) A errada identificação do autor do acto recorrido, salvo se o erro 
for manifestamente indesculpável;

b) A falta ou erro na indicação da identidade e residência dos interes-
sados a quem o provimento do recurso possa directamente prejudicar.

A LPTA, porém, não indica quais são «os demais casos de regula-
rização da petição» para os quais remete na primeira parte do nº 1 do 
art. 40º.

Haverá, então, de convocar -se a legislação subsidiária, no caso, a Lei 
Orgânica (LOSTA) e o Regulamento do Supremo Tribunal Administra-
tivo (RSTA) [art. 24º/b) da LPTA].

Ora, nem na LOSTA nem no RSTA está especialmente regulado o 
tema das irregularidades da petição, pelo que, de acordo com o disposto 
no art. 1º da LPTA, aplicar -se -á, supletivamente, o disposto na lei de 
processo civil, com as necessárias adaptações.

A lei processual civil está enformada pelo princípio da prevalência 
da decisão de mérito (1) e comete ao juiz o poder -dever de providenciar 
pelo suprimento da falta dos pressupostos processuais susceptíveis de 
sanação (arts. 265º/2 e 508º/1/a) do CPC)

Este regime dá concretização ao direito constitucional à tutela ju-
risdicional mediante um processo equitativo (art. 20º/1/4 da CRP), 
processo este que implica, nas palavras de Gomes Canotilho (2) o direito 

a pressupostos constitucionais materialmente adequados, nos seguintes 
termos:

“A sequência direito de acesso aos tribunais  garantia da via judicial 
 direito ao processo  direito a um a decisão fundada no direito, deixa 

intuir que todas estas dimensões do direito de acesso não são incom-
patíveis com a exigência de pressupostos processuais ou seja, de um 
conjunto de requisitos cuja verificação e observância é necessária para 
um órgão judicial poder examinar as pretensões formuladas no pedido. 
Daí que, como se disse, o direito à tutela jurisdicional não se identifique 
com o direito a uma decisão favorável, antes se reconduza ao direito de 
obter uma decisão fundada no direito sempre que se cumpram os requi-
sitos legalmente exigidos. Aqui, porém, surge uma nova e importante 
afloração do due process: o direito à tutela jurisdicional não pode ficar 
comprometido em virtude da exigência legal de pressupostos processuais 
desnecessários, não adequados e desproporcionados. Compreende -se, 
pois, que o direito ao processo implique: (1) a proibição de requisitos 
processuais desnecessários ou desviados de um sentido conforme ao 
direito fundamental; (2) a exigência de fixação legal prévia dos requi-
sitos e pressupostos processuais dos recursos e acções; (3) a sanação de 
irregularidades processuais como exigência do direito á tutela judicial.”

Sendo assim, para a máxima efectividade da garantia constitucional, 
no contencioso administrativo de anulação e em particular nos casos 
em que, pelo decurso do prazo o recorrente ficará privado do reexer-
cício do direito ao recurso contencioso, a legalidade processual deve 
interpretar -se no sentido mais favorável à pronúncia de fundo (pro 
actione). Os pressupostos processuais são mecanismos para assegurar 
uma decisão justa, racional e útil e não uma série de obstáculos a vencer 
pelo recorrente, sendo que as irregularidades a eles relativas só devem 
considerar -se como causas insanáveis de inadmissibilidade na medida 
em que tal se mostre proporcionalmente necessário para a protecção de 
outros valores constitucionalmente relevantes.

Ora, ao recorrente cabe identificar o acto recorrido, devidamente 
seleccionado de entre a espécie de actos contenciosamente impugná-
veis, ónus que repousa no dever de informação do interessado acerca 
dos requisitos de acesso à via jurisdicional. E, no caso em análise, esse 
ónus foi incorrectamente cumprido, uma vez que indicou como acto 
recorrido um acto inimpugnável. É certo.

E não se ignora que esse ónus, além do mais, é um instrumento 
ao serviço da segurança jurídica e da confiança da parte contrária, 
protegendo -a, bem como à própria justiça administrativa, de uma liti-
gância desleixada.

Por outro lado não se desconhece o papel central que o acto impug-
nado, enquanto modo de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas 
administrativas, ocupa na instância impugnatória de anulação como 
referência para os respectivos elementos essenciais: partes, causa de 
pedir e pedido.

Dito isto vejamos.
A favor da insanabilidade poderá argumentar -se, desde logo, que, 

por imperativo lógico, a possibilidade de sanação haverá de conter -se 
nos limites da mesma instância, sendo de afastar quando implicar uma 
outra instância, com outro objecto e outro pedido. Sendo o recurso 
contencioso feito a um acto, a identificação de um outro acto recorrido 
extravasaria aqueles limites, logo, seria insanável.
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As coisas não serão, porém, necessariamente assim se considerarmos 
que (i) ao referenciar -se um acto administrativo determinado como 
centro de um litígio jurídico administrativo, nada mais se faz do que 
enveredar por um dos modos típicos de conformação de uma relação 
jurídica administrativa, (ii) que esta é o esteio substantivo da jurisdição 
administrativa, (à qual compete “o julgamento das acções e recursos 
que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações 
jurídicas administrativas e fiscais” – art. 212º/3 da CRP) e que (iii) 
no recurso contencioso o processo tem por objecto mediato a relação 
jurídica administrativa. (3)

Com este enfoque, de não subalternização do pedido mediato, isto 
é da pretensão subjacente do recorrente de afastar a lesão de que foi 
objecto o seu direito ou interesse legalmente protegido, ou, na vertente 
objectiva, de arredar a actuação administrativa ilegal, repugna aceitar 
que, quando está em causa o mesmo aspecto da relação jurídica admi-
nistrativa, a impugnação do mesmo conteúdo decisório, com os mes-
mos vícios, sendo as partes as mesmas, a exigência de total identidade 
formal da instância se constitua como obstáculo intransponível a uma 
pronúncia de mérito.

Socorrendo -nos das palavras de Sérvulo Correia (4):
“(…) É o processo que deve servir a justiça material e não o contrário. 

O valor segurança põe, é certo, limites à relativização das exigências 
de carácter meramente formal ou instrumental. Mas tais limites devem 
confinar -se àquelas situações em que a confiança de outros particulares 
merece ser tutelada ou em que, sem a sua observância, fique prejudicado 
o contributo que os mecanismos processuais deverão prestar à existência 
de condições de racionalidade da decisão jurisdicional. (…)”

No caso em apreço o recurso contencioso – petição e alegações 
– mostra que os recorrentes manifestaram, inequivocamente, a intenção 
de impugnar a decisão administrativa do Secretário de Estado Adjunto 
das Obras Públicas, de localização da auto -estrada e que é contra esse 
concreto conteúdo decisório que dirigem a sua conduta reactiva. A 
ele e só a ele se reportam os vícios alegados. Só que, findo o procedi-
mento, imputaram, erroneamente, esse conteúdo decisório a um acto 
procedimental, praticado pela mesma autoridade, que o não continha 
definitivamente e que elegeram como acto recorrível.

Não há pois, qualquer incerteza quanto ao objecto mediato, quanto às 
partes ou quanto à causa de pedir, sendo que a correcção da identificação 
do acto contenciosamente impugnável não implica a modificação de 
qualquer desses outros elementos da instância.

Neste quadro, entendemos que a falta do pressuposto – acto recor-
rível – é sanável. A correcção não afronta, desproporcionadamente, a 
confiança da autoridade recorrida, uma vez que para esta não há novidade 
relevante. O acto impugnável é, igualmente, da sua autoria e não a sur-
preende nem a vontade impugnatória das recorrentes, nem o conteúdo 
decisório que é posto em crise, nem os fundamentos da impugnação.

A mais disso, o erro não releva de uma conduta que deva qualificar -se 
de infundada teimosia ou de litigância desleixada que torne as recorrentes 
indignas de protecção.

Na verdade, o acórdão recorrido entendeu e bem, como vimos já, 
que só o despacho do SEAOP de 07.02.2000, que declarou a utilidade 
pública da expropriação das parcelas de terreno necessárias à respectiva 
execução, se pode considerar aprovação governamental do traçado do 
Sublanço em causa.

Porém, a publicação deste despacho, feita nos termos transcritos na 
alínea f) do probatório, não contém a menção explícita de aprovação 
final do traçado. Nesta matéria o que é dito é que a utilidade pública da 
expropriação se declara “atento.. o despacho de 27 de Dezembro de 1999 
que aprovou as plantas parcelares S3B2 -E -201 -13 -01 a 19 e o mapa de 
expropriações relativo ao sublanço Aljustrel/Castro Verde…”.

Deste modo, este acto de comunicação não transmite ao destinatário 
comum a informação inequívoca de que a última palavra da Adminis-
tração nesta matéria é, precisamente, o acto que declarou a utilidade 
pública. O enunciado linguístico deixa margem para que se possa pen-
sar que a aprovação do traçado estava já feita pelo despacho de 27 de 
Dezembro de 1999.

Se a isto somarmos que o regime legal do procedimento previsto do 
DL nº 294/97, de 24 de Outubro, não põe em evidência, de forma clara, 
sem margem para perplexidades, qual é, na cadeia sucessiva de actos, 
aquele que constitui a decisão definitiva de aprovação do traçado e que 
só através de um exercício de interpretação, não linear, se alcança que 
a mesma deve ter -se por implicitamente contida no acto de declaração 
de utilidade pública da expropriação, não podemos deixar de considerar 
bem tortuoso, para as recorrentes, o caminho para determinar o acto 
contenciosamente recorrível.

Tudo a reclamar, a nosso ver, para esconjurar o perigo de denegação 
de justiça, a sanação do pressuposto e o convite à correcção da petição, 
na medida do necessário para o efeito, isto é, para proceder à correcta 
identificação do acto impugnável.

Assim, nesta parte, procede a alegação das recorrentes.
3. DECISÃO
Pelo exposto, concedendo provimento parcial ao recurso acordam em:
a) confirmar o acórdão recorrido quanto à irrecorribilidade do despa-

cho de 27.12.1999 do Secretário de Estado das Obras Públicas;
b) ordenar a baixa dos autos à Secção, a fim de ser formulado convite 

às Recorrentes, para, nos termos indicados, efectuarem a correcção da 
petição, seguindo -se os ulteriores termos do processo.

Sem custas
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Políbio Henriques (relator) — Aze-

vedo Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domin-
gues — Pais Borges — Jorge de Sousa — Costa Reis.

(1) Cfr. Miguel Teixeira de Sousa, “Estudos Sobre o Novo Processo Civil”, p. 82 e segs.
(2) “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 494.
(3) Vide, a propósito, Sérvulo Correia ,“Acto Administrativo e Âmbito da Jurisdição Ad-

ministrativa” in “Estudos de Direito Processual Administrativo”, pág 211 e segs.
(4) Ob. cit., p. 249.

Acórdão de 3 de Maio de 2007.

Assunto:

Sentença. Extensão dos efeitos de sentença. Apensação de 
processos.
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Sumário:

 I — Para o efeito do disposto no artigo 161.º do CPTA 
— extensão a outras pessoas, dos efeitos da sentença 
transitada em julgado que tenha anulado acto admi-
nistrativo desfavorável ou que tenha reconhecido uma 
situação jurídica favorável a uma ou várias pessoas — o 
n.º 2 exige, além do mais, que no mesmo sentido tenham 
sido proferidas cinco sentenças transitadas em julgado 
ou, existindo situações de processos em massa, nesse 
sentido tenham sido decididos em três casos os processos 
seleccionados segundo o disposto no artigo 48.º

 II — Ao possibilitar a extensão dos efeitos da sentença tran-
sitada em julgado a outras pessoas, a citada disposição 
pressupõe a existência de anterior jurisprudência com 
uma certa consistência ou consolidação.

 III — Ao conceito de «Sentença» contido no n.º 2 do ar-
tigo 161.º do CPTA não pode ser atribuído significado 
diferente daquele que lhe é dado pelo artigo 156.º, n.º 2 
do CPC enquanto «acto pelo qual o juiz decide a causa 
principal», sendo que, nos casos de acções apensadas, 
todas elas decididas pelo mesmo acto judicial, para os 
efeitos visados naquela disposição, apenas é conside-
rada uma sentença e não tantas sentenças quantos os 
processos judiciais apensados.

Processo n.º 46 417/00 -A -20.
Recorrentes: Bella Isa Sampaio e Melo Cardoso Rodrigues e outros.
Recorrido: Presidente do Tribunal de Contas.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Edmundo Moscoso.

Acordam no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1  - a)  - BELLA ISA DE SAMPAIO E MELO CARDOSO RODRI-
GUES;

b)  - CONCEIÇÃO MARIA VALÉRIO QUINTEIRO;
c)  - GILDA MARIA LOURENÇO SOARES SILVEIRA;
d)  - HUMBERTO JOSÉ DA FONTE GOMES;
e)  - ISABEL MARIA MARQUES DO ADRO SUSANO GIL;
f)  - JORGE MANUEL GOMES MORENO DE MATOS TRIN-

DADE;
g)  - JOSÉ FERNANDES CORREIA DINIZ;
h)  - LÍDIA LUÍSA PINHEIRO PIMENTEL DE DEUS FIGUEIRA;
i) – MARIA GISELA SALGADO DINIS DE OLIVEIRA DIAS 

GONÇALVES DA CUNHA; e
j) – QUIRINO PEREIRA SABINO,
todos funcionários do corpo especial de fiscalização e controlo da 

Direcção -Geral do Tribunal de Contas, devidamente identificados a 
fls. 2/3, nos termos dos arts. 161º, nº 4 e 173º e sgs. do CPTA, vieram 
requerer a extensão dos efeitos dos acórdãos de 2 de Fevereiro de 
2004 e de 29 de Junho de 2004, deste STA, proferidos no âmbito dos 
processos judiciais nºs. 46.417, 46425, 46426, 46759 e 46544, e a sua 
execução a seu favor.

2 – Por Ac. da Subsecção de 24.10.2006, (fls. 177/186), considerando 
que no caso vertente apenas foram proferidas duas sentenças no mesmo 
sentido e não cinco sentenças transitadas em julgado, como exige o 
artº 161º nº 2 do CPTA, foi indeferida a pretensão dos requerentes.

Por se não conformarem com tal decisão, dela vieram os requerentes 
interpor recurso jurisdicional para o Pleno da Secção tendo, nas respec-
tivas alegações, formulado as seguintes CONCLUSÕES:

I – Mal andou a decisão recorrida, tendo incorrido em erro de jul-
gamento, ao considerar que não se encontra preenchido o requisito 
constante do artº 161º nº 2 do CPTA;

II – Porquanto, atendendo às características e efeitos do instituto da 
apensação de processos podemos iniludivelmente concluir que, nos casos 
de apensação, como sucedeu naqueles sobre os quais incidiu o Ac. do STA 
de 29.06.2004, embora seja proferida apenas uma decisão judicial esta 
produz efeitos nos vários processos apensados devendo estes considerar-
-se, para diversos efeitos, como processos judiciais autónomos.

III – Uma vez que no artº 161º nº 2 do CPTA, o legislador não discer-
niu se o número de decisões judiciais exigidas é preenchido apenas por 
sentenças proferidas em processos autónomos ou se basta uma sentença 
cujos efeitos se repercutem em cinco ou mais processos judiciais, deve 
entender -se que a correcta interpretação do comando normativo em 
causa é aquela que aponta no sentido de que para que seja possível 
accionar o mecanismo previsto no artº 161º, do CPTA seja necessária 
somente a existência de uma decisão judicial desde que proferida para 
produzir efeitos em cinco ou mais processos judiciais.

IV – Aliás, importa não olvidar que o instituto da extensão dos efeitos 
do caso julgado previsto no artº 161º do CPTA visa favorecer quem não 
recorreu à via judicial no momento próprio ou quem o fez, mas cujo 
processo ainda se encontra pendente para apreciação, representando, 
nessa medida, um meio excepcional de tutela judicial.

V – Sendo assim, no caso, previamente à prolacção do acórdão de 
29 de Junho de 2004, o mesmo Tribunal já se pronunciara no mesmo 
sentido, através do aresto de 2 de Fevereiro de 2004, proferido no âmbito 
do processo nº 46544/02, contabilizando -se assim mais de cinco pro-
cessos judiciais nos termos e para os efeitos do artº 161º nº 2 do CPTA.

VI – Considerando que, conforme resultou demonstrado na petição 
de execução apresentada existe identidade entre a situação dos ora 
recorrentes e os impugnantes que obtiveram vencimento nos arestos cujo 
julgado se requer a extensão, não existe decisão transitada em julgado 
quanto aos primeiros e há identidade entre as sentenças proferidas é 
forçoso concluir que, os requisitos legalmente erigidos pelo artº 161º 
do CPTA encontram -se plenamente cumpridos.

Termos em que deve o recurso ser julgado procedente e julgado 
procedente o pedido de extensão do caso julgado formulado ao abrigo 
do artº 161º do CPTA, pelos ora recorrentes.

3 – Em contra -alegações (fls. 246), o Presidente do Tribunal de Contas 
sustenta a improcedência do recurso.

Cumpre decidir.
4  - MATÉRIA DE FACTO:
O Acórdão recorrido, deu como demonstrada a seguinte matéria de 

facto:
A)  - Através do Despacho nº 40/2000, do Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Tribunal de Contas, foi aprovada a lista nominativa do 
pessoal que transitou, com efeitos a partir de 1/12/1999, para o corpo 
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especial de fiscalização e controlo da Direcção -Geral do Tribunal de 
Contas (DGTC), nas carreiras de auditor, consultor, técnico verificador 
superior e técnico superior, por aplicação do DL nº 440/99, de 2/12.

B)  - À data da referida transição encontrava -se a decorrer o concurso 
interno de acesso limitado à categoria de técnico superior principal do 
quadro de pessoal da DGTC aberto pela Ordem de Serviço nº 14/99, de 
26/11, visando o preenchimento de 34 lugares, sendo que a totalidade 
dos ora exequentes figuravam entre os opositores ao concurso interno 
de acesso limitado à categoria de técnico superior principal do quadro 
de pessoal da DGTC.

C)  - Antes de concluído este concurso, os ora exequentes, que deti-
nham a categoria de técnicos superiores de 1ª classe da carreira técnica 
superior, pelo Despacho nº 40/2000, de 29/03, transitaram para a carreira 
de técnico verificador do corpo especial de fiscalização e controlo da 
DGTC.

D)  - Foram interpostos diversos recursos contenciosos de anulação do 
referido Despacho nº 40/2000, que procedeu à aplicação dos arts. 31º e 
sgs. do DL nº 440/99, originando os processos, nº 46.417/00, 46.425/00, 
46.426/00, 46.466/00, 46.467/00, 46.468/00, 46.759/00 e 46.544/00, 
que correram termos no STA.

E)  - Os sete primeiros recursos foram apensados por se verificarem 
os respectivos pressupostos legais e, por acórdão de 29/6/2004, foi con-
cedido provimento ao recurso contencioso de anulação interposto por 
Maria Alexandrina Marina Pinto da Fonseca (proc. 46417/00), Carlos 
Henriques Alves Tavares (proc. 46425/00) e Fernando Manuel Ferreira 
da Silva Pego (proc. 46426/00, assim como foi igualmente concedido 
parcial provimento ao pedido deduzido proc. 46759/00, na parte relativa 
à contagem da antiguidade dos recorrentes.

F) – Já anteriormente o STA, através do acórdão de 2/2/04, concedera 
provimento ao recurso contencioso de anulação interposto por Carlos 
Alberto Ferramentas Barbosa e Jaime Manuel Gambôa de Melo Cabral 
(proc. nº 46544).

G)  - Em 8/7/2005, os ora exequentes solicitaram ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no 
artº 161º, nº 1 e 2 do CPTA, a aplicação do entendimento perfilhado pelo 
STA nos mencionados arestos sobre o modo de transição de carreiras 
dos serviços de apoio do Tribunal de Contas, nos termos do artº 32º, nº 1 
e 2, 40º, nº 1 e 43º, nº 2 do DL nº 440/99, conducente à regularização 
e actualização dos índices remuneratórios em que aqueles se deviam 
encontrar se tivesse sido contabilizado o tempo de serviço detido na 
carreira técnica superior.

H)  - Passados mais de três meses sobre a referida data, o Presidente 
do Tribunal de Contas não se pronunciou sobre a pretensão dos reque-
rentes.

5 – DIREITO:
Os requerentes, todos funcionários do corpo especial de fiscalização 

e controlo da Direcção -Geral do Tribunal de Contas, nos termos dos 
arts. 161º, nº 4 e 173º e sgs. do CPTA, vieram requerer a extensão dos 
efeitos dos acórdãos de 2 de Fevereiro de 2004 e de 29 de Junho de 2004, 
proferidos respectivamente nos proc. 46.544/00 e 46.417/00.

Pelo acórdão de 29.06.2004 (proc. 46417/00), foi concedido provi-
mento ao recurso contencioso de anulação interposto por Maria Alexan-
drina Marina Pinto da Fonseca, bem como aos recursos nºs 46425/00, 

46426/00 e 46759/00 que estavam apensados àqueles autos (al. D e E 
da matéria de facto).

O acórdão de 02.02.04 (proc. nº 46544/00), concedeu provimento 
ao recurso contencioso de anulação interposto por Carlos Alberto Fer-
ramentas Barbosa e Jaime Manuel Gambôa de Melo Cabral (al. F da 
matéria de facto).

Como se referiu, o acórdão recorrido, por nele se ter entendido que, 
no caso vertente, apenas haviam sido proferidas duas sentenças no 
mesmo sentido (sentenças proferidas nos proc. 46544 e 46417) e não 
cinco sentenças transitadas em julgado, acabou por indeferir a pretensão 
dos requerentes.

Como resulta das conclusões que oportunamente formularam, sus-
tentam os recorrentes, em suma, que uma determinada decisão judicial, 
proferida num determinado processo (neste caso o processo 46.417/00), 
ao qual estão outros processos apensados equivale, para efeitos do dis-
posto no artº 161º nº 2 do CPTA, a tantas decisões judiciais quantos os 
processos apensados. E, assim sendo, já haviam sido proferidas cinco 
sentenças e não apenas duas como se entendeu no acórdão recorrido.

Mas não lhes assiste razão.
Dispõe o artº 161º do CPTA:
“1 – Os efeitos de uma sentença transitada em julgado que tenha 

anulado um acto administrativo desfavorável ou reconhecido uma situ-
ação jurídica favorável a uma ou várias pessoas podem ser estendidos 
a outras que se encontrem na mesma situação jurídica, quer tenham 
recorrido ou não à via judicial, desde que, quanto a estas, não exista 
sentença transitada em julgado.

2 – O disposto no número anterior vale apenas para situações em que 
existam vários casos perfeitamente idênticos, nomeadamente no domínio 
do funcionalismo público e no âmbito de concursos, e só quando, no 
mesmo sentido, tenham sido proferidas cinco sentenças transitadas 
em julgado ou, existindo situações de processos em massa, nesse sen-
tido tenham sido decididos em três casos os processos seleccionados 
segundo o disposto no artigo 48º.

(...)”
Como se entendeu no acórdão recorrido, resulta da citada norma 

que a extensão dos efeitos de sentença transitada em julgado que tenha 
anulado acto administrativo desfavorável ou que tenha reconhecido 
uma situação jurídica favorável a uma ou várias pessoas, depende da 
verificação cumulativa dos seguintes requisitos:

a)  - Que os requerentes se encontrem na mesma situação jurídica das 
pessoas a que se reportam essas sentenças;

b)  - Que não haja sentença transitada em julgado relativamente aos 
mesmos requerentes;

c)  - Que os casos decididos sejam perfeitamente idênticos;
d)  - Que, no mesmo sentido, tenham sido proferidas cinco sentenças 

transitadas em julgado ou, existindo situações de processos em massa, 
nesse sentido tenham sido decididos em três casos os processos selec-
cionados segundo o disposto no artº 48º.

Por se tratar de requisitos de verificação cumulativa e considerando 
ser indiferente a ordem da sua apreciação, o acórdão recorrido começou 
por averiguar se, na situação, estava ou não demonstrada a verificação 
do requisito a que se alude na alínea d) e, considerando que na situação 
apenas haviam sido proferidas duas sentenças no mesmo sentido e não 
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cinco como exige a citada norma, deu como não verificado tal requisito, 
indeferindo desde logo a pretensão dos recorrentes.

Não podemos deixar de concordar com o assim decidido.
Efectivamente como resulta da citada norma, salvo no caso de exis-

tirem situações de processos em massa (o que não é o caso dos autos), 
apenas é possível recorrer à extensão do caso julgado nos termos do nº 1 
“quando, no mesmo sentido, tenham sido proferidas cinco sentenças 
transitadas em julgado” (nº 2).

“Sentença” face ao disposto no artº 156º/2 do CPC é o “acto pelo 
qual o juiz decide a causa principal”.

No caso de apensação de processos, que é a situação que ora nos ocupa 
e que nos termos do artº 28º do CPTA apenas pode ser ordenada “quando 
sejam separadamente propostas acções que, por se verificarem os pres-
supostos de admissibilidades previstos para a coligação e cumulação 
de pedidos, possam ser reunidas num único processo”, como escreve 
Alberto dos Reis “in” Comentário ao CPC, 3º volume, pág. 219 “a jun-
ção de causas visa a obter os benefícios processuais que se obteriam se 
as acções, em vez de terem sido propostas separadamente, houvessem 
sido acumuladas logo no início” o que quer dizer, segundo o mesmo 
autor que “a junção há -de conduzir aos resultados a que conduziria a 
simples cumulação, ou a coligação; esses resultados são a unidade de 
instrução e discussão e a unidade de decisão”.

Ou seja, a partir da junção dos processos, tudo se passa, na prática, 
como se existisse apenas um único processo com vários AA, como, aliás, 
teria acontecido se os sujeitos activos se tivessem coligado, apresentando 
em conjunto uma petição inicial que daria lugar apenas a um único 
processo. Não o tendo feito no momento da instauração dos diversos 
processos, através do mecanismo da apensação de processos a lei acaba 
por permitir a obtenção do mesmo resultado prático que adviria caso os 
diversos AA. se tivessem coligado.

Deste modo, a sentença proferida em processo que tem várias acções 
apensadas comporta em si a mesma dimensão e a mesma abrangência, 
como se ela tivesse sido proferida em processo em que os diversos au-
tores das acções apensadas se tivessem coligado e intentado uma única 
acção em vez de as terem instaurado separadamente.

Parece não oferecer a mínima objecção o facto de, no caso de ter sido 
instaurada apenas uma acção com diversos AA., que esse processo ape-
nas é decidido através de uma única sentença e não de tantas sentenças 
quantos os AA. coligados.

Do mesmo modo, como escreve ainda Alberto dos Reis, a pgs 220, da 
mesma obra e volume “a unificação do processo tem como consequência 
natural que a sentença é só uma para as várias causas que se juntaram. 
Todas elas hão -de ser decididas no mesmo acto jurisdicional”.

Em conformidade, ao conceito de “Sentença” contido no nº 2 do 
artº 161º do CPTA não pode ser atribuído significado diferente daquele 
que, no fundo, corresponde ao que lhe é dado pelo artº 156º/2 do CPC 
enquanto “acto pelo qual o juiz decide a causa principal”, sendo certo 
que, nos casos de processos apensados, o juiz, ao proferir a sentença, 
apenas pratica um “acto” judicial, com um único julgamento ou uma 
única emissão de pronúncia, embora extensível ou produtora de efeitos 
relativamente a todos os sujeitos processuais. Em tal caso, também 
apenas uma única sentença transita em julgado.

O artº 161º nº 2 do CPTA quando exige para os efeitos pretendidos 
pelos recorrentes que “no mesmo sentido, tenham sido proferidas cinco 

sentenças transitadas em julgado” apenas pode querer significar cinco 
julgamentos proferidos, cinco juízos sobre a mesma questão, não se 
bastando com duas sentenças no mesmo sentido embora reportadas a 
cinco processos que, embora tivessem sido instaurados em separado, foi 
no entanto ordenada a sua junção, tudo se passando como se se tratasse 
de um único processo com vários autores.

Exigência aquela que implica a existência de uma jurisprudência com 
uma certa consistência ou consolidação.

E, ao contrário do entendido pelos recorrentes o instituto da extensão 
dos efeitos do caso julgado previsto no artº 161º do CPTA não visa apenas 
favorecer quem não recorreu à via judicial no momento próprio. O que 
visa, desde logo, é evitar que o Tribunal venha, de uma forma constante 
e reiterada a pronunciar -se no mesmo sentido, sobre a mesma questão, 
quando a sua resolução, por força das diversas decisões anteriormente 
proferidas no mesmo sentido, se deva considerar pacífica. Nesse caso, 
o legislador considera ser desnecessário, após a verificação de uma 
determinada jurisprudência no mesmo sentido, alicerçada na mesma 
realidade de facto e de direito, que o tribunal continue a ser chamado 
repetidamente a pronunciar -se e a decidir a mesma questão, com as 
compreensíveis perdas de tempo, acumulação de processos e perda de 
energias que a situação comportaria.

A ser como os recorrentes pretendem, poder -se -ia cair no absurdo de, 
no caso de ter sido proferida apenas uma sentença em processo a que 
estavam apensados cinco ou mais processos, bastar apenas, nesse caso, 
uma única decisão, ainda que eventualmente errada, para os demais 
interessados poderem beneficiar do regime facultado pelo artº 161º do 
CPTA, o que o legislador certamente quis evitar com a exigência de um 
maior número de sentenças no mesmo sentido, onde a possibilidade da 
existência de erro é, naturalmente, menor.

Aliás, a interpretação feita pelos recorrentes, além de não ter na letra 
da lei um mínimo de correspondência verbal (cf. artº 9º/2 do C. C.), não 
faz qualquer sentido, nomeadamente quando comparada com o que, 
para os processos em massa exige a mesma disposição. Seria ilógico 
que para os processos em massa a lei exija três casos decididos ou seja 
três sentenças proferidas em três processos e, na situação em apreço, 
apenas uma ou duas decisões transitadas em julgado serem suficientes 
para os efeitos visados.

Neste aspecto, merece a nossa total adesão o que, a propósito dessa 
comparação, se escreveu no acórdão recorrido:

“(...) no caso de situações de processos em massa a lei exige a exis-
tência de três casos decididos relativamente a processos seleccionados 
nos termos do artº 48º do mesmo CPTA.

Ora, de acordo com o preceituado no nº 1 deste artigo, o recurso a 
este regime  - que permite que tais processos sejam julgados como se 
fossem um só  - exige que se trate de pelo menos 21 processos deduzidos 
contra pronúncias idênticas da mesma entidade administrativa, da mesma 
pessoa colectiva (ou do mesmo ministério, no caso do Estado) – cfr. 
Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira, in Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, Vol. I, pág. 319.

Assim sendo, se no caso do regime dos processos em massa o artº 161º 
exige a decisão em pelo menos três casos, ou seja, três sentenças no 
mesmo sentido envolvendo pelo menos 63 processos, não faria sen-
tido que no caso de apensação envolvendo cinco processos em que 
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foram proferidas apenas duas sentenças fosse admissível a pretendida 
extensão”.

Temos assim de concluir, como se concluiu no acórdão recorrido 
que, no caso vertente, apenas foram proferidas duas sentenças, não 
se mostrando, por isso, preenchido o requisito analisado no acórdão 
recorrido, o que, só por si, conduz ao indeferimento da pretensão dos 
recorrentes.

Improcedem, por conseguinte, as conclusões dos recorrentes e daí a 
improcedência do presente recurso jurisdicional.

6 – Termos em que ACORDAM:
a) – Negar provimento ao recurso.
b) – Custas pelos recorrentes
Lisboa, 3 de Maio de 2007. — Edmundo Moscoso (relator) — Aze-

vedo Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domin-
gues — Pais Borges — Adérito Santos — Madeira dos Santos — Rui 
Botelho — Costa Reis — João Belchior — Jorge de Sousa — Freitas 
Carvalho — Cândido de Pinho — São Pedro — Políbio Henriques — 
Fernanda Xavier.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Pessoal da DGCI. Pessoal em regime de requisição. Integra-
ção no novo sistema retributivo.

Sumário:

Tendo a recorrente entrado para o quadro da DGCI em data 
posterior à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 187/90, 
de 7 de Junho, a sua transição para o NSR não podia ser 
feita nos termos do regime decorrente desse mesmo di-
ploma, aplicável apenas à transição para o NSR do pessoal 
que em data anterior a 1 de Outubro de 1989 integrava o 
quadro da DGCI.

Processo n.º 369/06 -12.
Recorrente: Maria Luísa Abreu da Costa.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Edmundo Moscoso.

Acordam, no Pleno da 1.ª Secção do Contencioso Administrativo 
do STA:

1 – MARIA LUISA ABREU DA COSTA, com fundamento em 
oposição de acórdãos, recorreu para este Tribunal Pleno do Acórdão da 
1ª Subsecção de 07.06.2006 que confirmou o Ac. do TCA que negara 
provimento ao recurso contencioso por si interposto do indeferimento 
tácito imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS 
FISCAIS com referência ao requerimento que lhe dirigiu em que soli-
citava a revisão da sua integração no novo sistema retributivo (NSR).

Indicou como Acórdão fundamento o proferido em 15.10.2003, no 
Rec. nº 698/03.

2  - Por despacho do relator foi ordenado o prosseguimento dos autos, 
por então se ter entendido ser evidente a oposição de julgados (despacho 
de fl. 152).

Nas alegações que apresentou, a recorrente formula as seguintes 
CONCLUSÕES:

a)  - Sustenta o Acórdão fundamento que se à data em que o recor-
rente entrou para o quadro da DGCI (em 01/10/90, com a categoria de 
3° oficial, com uma diuturnidade), esse pessoal já estivesse integrado 
na nova estrutura salarial  - prevista no anexo n.° 1 ao DL 353 -A/89, 
de 16/10  - teríamos de concluir que o recorrente, ao tomar posse na 
DGCI, entrara directamente no NSR, caso em que seria descabido que 
se questionasse o modo de uma transição que não ocorrera. Mas não foi 
assim que as coisas se passaram, pois, em 01/10/90, a transição para o 
NSR do pessoal da DGCI, pertencesse ele propriamente à administração 
tributária ou ao denominado regime geral, continuava por fazer  - como 
resulta do DL n.° 187/90, de 7/6, conjugado com o despacho do Ministro 
das Finanças, de 19/4/91.

b)  - Donde o Acórdão fundamento tenha considerado que o indefe-
rimento tácito ali impugnado violasse, entre outros, os arts. 30° e 32° 
do DL 353 -A/89, de 16/10, o art. 3° n°4 do DL 187/90, bem como o 
despacho ministerial de 19/04/91.

c)  - Ao invés, o Acórdão recorrido sustenta que os funcionários que 
iniciaram funções na Direcção -Geral, na situação de requisitados, após 
1/10/89 não podiam beneficiar na transição para o NSR  - enquanto ao 
serviço da DGCI  - dos respectivos abonos emolumentares, não existindo 
qualquer violação, quer do art. 3, nº 4 do DL 187/90, de 7.6 e arts. 30º 
e 32° do DL 353 -A/89, o que se nos afigura não ser aceitável atentas 
as disposições supracitadas as quais devem ser interpretadas à luz dos 
princípios da igualdade de tratamento vertidos nos arts. 13º e 59° da 
CRP, sendo certo que o facto de não estar a recorrente, já integrada no 
quadro da DGCI, à data de 1 -10 -89 atento a implementação do NSR 
só se ter concretizado quanto ao pessoal ao serviço da DGCI após o 
despacho ministerial de 19/4/91, não justifica tão desigual tratamento 
com a consequente redução da remuneração efectivamente auferida à 
data daquela integração e que incluía as remunerações acessórias, sob 
pena de, assim não se entendendo, se fazer uma interpretação das nor-
mas em causa (artº 2º e 3º nº 4 do DL 187/90, de 7/6 e artº 30º e 32 do 
DL 353 -A/89, inconstitucional por violação do princípio da igualdade 
consagrados nos artºs 13º e 59º da Constituição.

Nestes termos deve o Tribunal Pleno, resolver o presente conflito 
de jurisprudência em conformidade com a decisão proferida no douto 
Acórdão fundamento, dando a final provimento ao recurso.

3 – Em contra -alegações a entidade recorrida manifesta -se no sentido 
da manutenção do acórdão recorrido.

4  - No parecer que emitiu a fls. 183/184, o Magistrado do Mº Público, 
na linha do entendimento perfilhado em diversos arestos deste STA, 
pronuncia -se no sentido de ser negado provimento ao recurso.

Cumpre decidir:
5 – O Acórdão recorrido deu como demonstrada a seguinte MATÉ-

RIA DE FACTO:
“a)  - por despacho conjunto n.º 943/99, dos Secretários de Estado 

do Orçamento, dos Assuntos Fiscais e da Administração Pública e da 
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Modernização Administrativa, publicado na II Série do DR n.º 257, de 
04.11.99, foi determinado o seguinte: “O DL 187/90, de 7.06, consagrou 
a aplicação ao pessoal da DGCI dos princípios plasmados nos DL.s 
n.ºs 184/89 e 353 -A/89 nomeadamente estabelecido no art.º 29.º, deste 
último diploma, permitindo a integração dos funcionários no NSR. Neste 
sentido e para efeitos de integração do pessoal das carreiras do regime 
geral na nova estrutura salarial, escalões e índices das respectivas cate-
gorias, o n.º 4, do art.º 3.º do referido DL 187/90 de 7.6, determinava a 
aplicação de critério idêntico ao utilizado para a transição do pessoal 
das carreiras da administração tributária, princípio este que não foi 
respeitado pelo despacho da Secretária de Estado do Orçamento, de 
19.4.91, e que procedeu á fixação dos respectivos montantes remune-
ratórios relevantes para a integração do novo regime.

Assim, em respeito ao estabelecido no n.º 4, do art.º 3.º, do DL 187/90: 
determina o Governo que seja revista a transição do pessoal integrado 
nas carreiras do regime geral em efectividade de funções na DGCI, à 
data de 30.09.89, aplicando -se o mesmo critério que foi utilizado para 
o pessoal das carreiras de administração tributária, devendo os conse-
quentes efeitos remuneratórios produzir -se a partir de 1.1.99.”;

b)  - a requerente não pertencia aos quadros da DGCI, em 01.10.89, 
data da entrada em vigor do NSR;

c)  - a recorrente, com a categoria de Assistente Administrativo prin-
cipal do quadro de pessoal da DGCI dirigiu um requerimento ao Di-
rector Geral dos Impostos na data de 20.12.99, solicitando a aplicação 
do referido despacho conjunto (referido em a)) e, em consequência, a 
revisão da sua integração no NSR, por este não ter respeitado as regras 
aplicáveis;

d)  - por despacho do Director -Geral dos Impostos, datado de 14.07.00 
foi o seu pedido indeferido, com o fundamento em que a recorrente não 
tinha legitimidade para reclamar da não aplicação do referido despacho 
conjunto, designadamente, por “(…) 12. Ora, o presente despacho 
conjunto tem por objecto a revisão dos valores do diferencial de in-
tegração e não a consagração do direito às remunerações acessórias 
quer deêm ou não origem a diferencial de integração. 13. Pelo que não 
é aplicável a estes funcionários, não havendo, por isso, legitimidade 
para reclamar. 14. Nos termos do art.º160º do CPA “(…) Têm legiti-
midade para reclamar ou recorrer os titulares de direitos subjectivos 
ou interesses legalmente protegidos que se considerem lesados pelo 
acto administrativo (…). 15. Por um lado este despacho não reúne os 
elementos essenciais do acto administrativo pois produz efeitos jurídicos 
numa situação individual e concreta, e por isso, se torna irrecorrível, 
por outro lado, mesmo enquanto ordem interna da Administração, não 
abrange os ora reclamantes, porque o objecto da respectiva reclamação 
não é o mesmo do objecto do despacho conjunto. Termos em que (…) a 
pretensão dos requerentes não pode merecer deferimento, uma vez que 
a revisão objecto do despacho não lhes é aplicável.(…)”;

e)  - com data de 24.07.01, a recorrente interpôs recurso hierárquico 
para o SEAF do despacho do Director Geral dos Impostos, referido 
em d);

f) - sobre este recurso hierárquico não foi proferida qualquer deci-
são.”

6  - O DIREITO:
6.1 – A primeira questão a solucionar consiste em saber se existe 

a invocada oposição de julgados, já que a decisão relativa à questão 
preliminar pode ser alterada no julgamento final do recurso.

Dispõe o art.º 24.º do ETAF, na redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de Novembro, que compete ao Pleno da Secção de 
Contencioso Administrativo do STA conhecer:

“(...).
b) dos recursos de acórdãos da Secção que, relativamente ao mesmo 

fundamento de direito e na ausência de alteração substancial da regu-
lamentação jurídica, perfilhem solução oposta à de acórdão da mesma 
Secção ou do respectivo pleno.

(...).
Como tem sido jurisprudência pacífica deste STA, para que se verifi-

quem os pressupostos do recurso para o Pleno por oposição de julgados 
é necessário que os acórdãos em confronto tenham sido proferidos no 
domínio da mesma legislação e que, relativamente à mesma questão 
fundamental de direito, hajam perfilhado soluções opostas ou seja, que 
tendo um e outro acórdão arrancado de situações de facto idênticas e 
aplicando os mesmos preceitos legais, tenha chegado a conclusões dife-
rentes (cf. nomeadamente ac. de 29.06.2004, Rec. 45.070; de 28.10.2004, 
Rec. 835/03 e de 24.05.05, Proc. 0911/02).

6.2  - A questão a decidir no acórdão recorrido, como nele expressa-
mente foi delimitada, resumia -se ao “saber se poderiam ser computadas 
na aplicação do regime de transição para o novo sistema retributivo da 
função pública estabelecido pelo D.L. 353 -A/89, de 16.10 as remune-
rações acessórias auferidas após 30 de Setembro de 1989 por funcio-
nários requisitados, depois dessa data (como sucedia com a recorrente 
contenciosa), para o exercício de funções na D.G.C.I. e, posteriormente 
integrados no respectivo quadro de pessoal.”.

E, aderindo à jurisprudência consagrada no acórdão do Pleno da 1ª 
Secção de 27/11/03 rec. 47.727, proferido em processo de oposição 
de acórdãos, decidiu -se no acórdão recorrido no sentido de que “as 
remunerações acessórias auferidas pelos funcionários vinculados à 
direcção Geral das Contribuições e Impostos antes de 1 de Outubro de 
1989 não deveriam ser atribuídas a funcionários requisitados após 30 
de Setembro de 1989 para o exercício de funções na Direcção -Geral das 
Contribuições e Impostos, nem deveriam ser levadas em consideração 
na respectiva transição para o novo sistema retributivo criado pelo 
D.L. 353 -A/89 de 16 de Outubro, não lhes sendo aplicável o regime do 
D.L. 187/90, de 7 de Junho, que estabelece o estatuto remuneratório do 
pessoal das carreiras da administração tributária e aprova a respectiva 
escala salarial.”.

Ou, como no acórdão recorrido se sumariou “as remunerações aces-
sórias auferidas pelos funcionários vinculados à Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos antes da referida data de 1 de Outubro de 
1989 não deveriam ser atribuías a funcionária pertencente originaria-
mente ao quadro do Ministério da Educação, onde detinha a categoria 
de Técnica Adjunta Principal, e que só tomou posse na D.G.C.I. após 
1 de Outubro de1989”.

Em suma, com fundamento nos factos supra descritos e nomeada-
mente com base no disposto nos artº 3º nº 4 do DL 187/90, de 7/06 e 30º 
do DL 353 -A/89, de 16 de Outubro, entendeu -se no acórdão recorrido 
que a recorrente contenciosa, tendo tomado posse na DGCI em data 
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posterior à entrada em vigor do Dec. -Lei 187/90, de 7/6 – 01.10.89 – não 
lhe era aplicável o regime de transição para o novo sistema retributivo 
previsto naquelas disposições já que tal regime só era aplicável ao 
pessoal integrado nas carreiras da administração tributária, à data da 
entrada em vigor de tais diplomas.

6.3 – No acórdão fundamento (Acórdão de 15.10.2003 (rec. 698/03), 
foi idêntica questão decidida de modo contrário, considerando aplicável 
o regime citado a uma funcionária que, embora tenha iniciado funções 
na DGCI em regime de requisição em data anterior, apenas ingressou 
no quadro da DGCI após 01.10.89 (data a partir da qual o DL 187/90, 
de 7/06 passou a produzir efeitos).

Como se sumariou tal acórdão, “só na sequência do despacho do 
Ministro das Finanças de 19/4/91, prolatado por força do estatuído 
no art. 3º, n.º 4, do DL n.º 187/90, de 7/6, é que o pessoal do regime 
geral da DGCI foi integrado no NSR. Assim, a recorrente, que tomara 
posse de um lugar da categoria de 1.º oficial da DGCI em 19/12/90, e 
que, nessa qualidade, auferira remunerações acessórias de montante 
variável, tinha o direito de ser integrada na nova estrutura salarial nos 
exactos moldes que o mapa 6, anexo ao referido despacho ministerial, 
previra para a sua situação típica.”

6.4  - Ou seja, quer no acórdão recorrido, quer no acórdão fundamento, 
foi apreciada a questão de se saber se o pessoal oriundo do quadro de 
outros organismos que só ingressou no respectivo quadro da DGCI após 
01.10.89, tinha direito a ver consideradas na fixação do vencimento no 
NSR as remunerações acessórias ou os montantes fixados pelo despacho 
do Ministro das Finanças de 19.04.91, em conformidade com o que 
era pago ao pessoal da D.G.C.I., questão a que aqueles Arestos deram 
respostas opostas.

Embora no acórdão fundamento o funcionário em questão já exercesse 
funções na DGCI antes de 01.10.89 em regime de requisição, o certo é 
que só após aquela data é que ingressou no quadro da DGCI, o que torna 
a situação de facto essencialmente idêntica para efeitos de aplicação das 
pertinentes disposições legais.

E, enquanto o Acórdão recorrido decidiu no sentido de que as remune-
rações acessórias auferidas pelos funcionários vinculados à DGCI, antes 
de 01/10/1989, não deveriam ser atribuídas aos funcionários oriundos 
de outros serviços e que apenas ingressaram no quadro da DGCI a partir 
dessa data, no Acórdão fundamento entendeu -se que, para efeitos da 
atendibilidade dessas remunerações, o que relevava era que o funcionário 
tivesse iniciado funções na DGCI antes do despacho, de 19/04/1991, do 
Sr. Ministro das Finanças, pois que só na sequência dele é que o pessoal 
do regime geral da DGCI foi integrado no NSR.

Deste modo, temos de concluir que existe oposição de julgados en-
tre o Acórdão recorrido e o Acórdão fundamento no que concerne à 
mesma questão de direito, já que em ambos os casos, os funcionários 
encontravam -se numa situação de facto essencialmente idêntica (funcio-
nários que ingressaram no quadro da DGCI após 01.10.89) acabando os 
acórdãos em confronto e perante o mesmo regime jurídico  - constante 
dos DL n.º 184/89, de 2/6, 353 -A/89, de 16/10, e 187/90, de 7/6  - as-
sumir decisões opostas.

Assim e perante idêntica situação de facto e ao abrigos das mesmas 
disposições legais decidido, os acórdãos em confronto decidiram em 
sentido diverso.

6.5  - Sendo assim, impõe -se apreciar a questão jurídica objecto do 
recurso e verificar se assiste razão à recorrente, quando pretende ver 
resolvido o conflito de jurisprudência por forma a que se acolha a tese 
propugnada no Acórdão fundamento.

A recorrente, em 01.10.89, data da entrada em vigor do NSR, não 
pertencia aos quadros da DGCI (cf. al. b) da matéria de facto) ou seja, 
apenas tomou posse na DGCI, depois da entrada em vigor do DL 187/90 
– cf. artº 15º).

Pretendia no entanto a recorrente beneficiar da aplicação do despacho 
proferido em 19.04.91, pelo Ministro das Finanças em cumprimento 
do disposto no artº 3º nº 4 do DL 187/90, de 7/6 e para efeitos de apli-
cação do artº 30º nº 3 do DL 353 -A/89, de 16 de Outubro – cálculo da 
remuneração a considerar para efeitos de transição para a nova estrutura 
salarial – onde fixou os montantes das remunerações acessórias relativas 
às categorias do Regime Geral da DGCI.

A questão a decidir, nos termos do anteriormente referido resume -se 
essencialmente ao saber se as remunerações acessórias auferidas pelos 
funcionários da DGCI, poderiam ser computadas na aplicação do regime 
de transição para o novo sistema retributivo da função pública estabe-
lecido pelo DL 353 -A/89, de 16.10, com referência a funcionários que, 
pertencendo originariamente ao quadro de outros serviços ou organismos 
públicos, apenas ingressaram no quadro da DGCI após 30.09.89.

Diga -se desde já que quer o artº 4º do DL 187/90, quer o artº 30º do 
DL 353 -A/89, têm o seu campo de aplicação bem delimitado no tempo 
já que, como dessas disposições decorre, elas apenas se reportam à 
transição para o NSR do pessoal “integrado nas carreiras da adminis-
tração tributária”, ou seja do pessoal que em data anterior a 01.10.89 
(momento a partir da qual o DL 187/90 passou a produzir efeitos como 
resulta do seu artº 15º) integrava o quadro da DGCI. Que o novo sistema 
remuneratório instituído pelo DL 353 -A/89, de 16 de Outubro passou 
a produzir efeitos “a partir de 01.10.89” resulta do mesmo modo do 
artº 45º nº 1 desse diploma.

Daí que apenas competisse transitar para o novo sistema retributivo, 
ao abrigo daquelas disposições legais, quem naquela data pertencia aos 
quadros ou estivesse inserido nas carreiras da administração tributária.

A recorrente, como resulta do anteriormente referido, apenas em data 
posterior a 01.10.89 tomou posse nos quadros da DGCI pelo que não 
lhe era aplicável o regime transitório previsto no artº 3º do DL 187/90 
ou no artº 30º do DL 53 -A/89.

Aliás, a questão não é nova tendo sido por diversas vezes abordada e 
decidida por este STA, embora nem sempre de forma pacífica.

No entanto e através de diversas decisões do Pleno da 1ª secção a 
questão vem sendo ultimamente solucionada no sentido de que “as 
remunerações acessórias auferidas pelos funcionários vinculados à 
Direcção Geral das Contribuições e Impostos antes de 1 de Outubro de 
1989 não deveriam ser atribuídas a funcionários requisitados após 30 
de Setembro de 1989 para o exercício de funções na Direcção -Geral das 
Contribuições e Impostos, nem deveriam ser levadas em consideração 
na respectiva transição para o novo sistema retributivo criado pelo 
D.L. 353 -A/89 de 16 de Outubro, não lhes sendo aplicável o regime do 
D.L. 187/90, de 7 de Junho, que estabelece o estatuto remuneratório do 
pessoal das carreiras da administração tributária e aprova a respectiva 
escala salarial” – cfr. entre outros, nomeadamente os ac. STA -Pleno 
da 1ª Secção de 24.05.05 (rec. 90/04); de 27.11.03 (rec. 47.727); de 
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16.12.04 (rec. 44/02); de 16.02.05 (rec. 584/03); de 12.04.05 (rec. 
513/03); de 29.03.2007 (rec. 181/06); de 29.03.2007 (rec. 1083/06) e 
ainda ac. da Secção de 21/09/04, rec. 2921/04; e de 29.03.02, rec. 45/02; 
e de 07.04.05, rec. 1407/04.

Por se não vislumbrarem argumentos que nos permitam assumir 
posição diferente da assumida na citada jurisprudência, com a qual 
se concorda, iremos acompanhar o que a propósito se escreveu no 
Acórdão de 16/12/04  - rec. 44/02, onde se decidiu uma questão em 
tudo semelhante à apreciada na decisão recorrida e por isso aplicável 
ao caso em apreço.

Aí se escreveu além do mais o seguinte:
“Na situação de requisitada a Recorrente continuou a pertencer ao 

quadro de pessoal de origem, a saber..., não tendo ocupado qualquer 
lugar da DGCI, sendo que a categoria atribuída o foi em função da 
que já detinha;

 - Só após a publicação da nomeação para o quadro da DGCI e a 
respectiva tomada de posse é que deixou de pertenceu ao quadro... e 
passou a pertencer ao quadro da DGCI;

 - A dita nomeação foi na categoria de primeiro -oficial, pelo que a 
Recorrente entrou no quadro da DGCI, integrando o pessoal das car-
reiras do regime geral e não o pessoal das carreiras da administração 
tributária a que aludem os anexos ao DL 187/90, de 7 -6;

 - Ora, a integração do NSR, quer por aplicação do DL 353 -A/89, de 
16 -10, quer por aplicação do DL 187/90, de 7 -6, tem os seus efeitos 
reportados a 1 -10 -89, daí que, tendo a Recorrente entrado para a DGCI 
em data já posterior à entrada em vigor do DL 187/90 e pertencendo 
até (...) ao quadro de origem, a sua transição para o NSR não pudesse 
ser feita nos termos do regime decorrente desse mesmo diploma, uma 
vez que este se aplica ao pessoal do quadro da DGCI, o que implica a 
insubsistência da arguida violação dos artigos 3º, nº 4 do DL 187/90

 - E também se não mostram violados os artigos 30º e 32º, do 
DL 353 -A/89, dado que as remunerações acessórias recebidas pelos 
funcionários no âmbito da DGCI não eram auferidas pela Recorrente 
em 30 -9 -89 (data imediatamente anterior àquela a que esse reporta o 
início da produção dos efeitos do NSR – 1 -10 -89);

 - Com efeito, nessa altura, anterior à requisição (que só ocorreu por 
despacho...), a Recorrente exercia funções no serviço de origem, onde 
não auferia remunerações acessórias.

Este é o regime que dimana dos preceitos já citados, razão pela 
qual a posição acolhida pelo Acórdão recorrido seja de manter, não se 
aderindo à tese propugnada no Acórdão fundamento”.

Alega a recorrente que, com tal interpretação, se mostra violado o 
disposto nos artigos 13° e 59° da CRP.

Tal questão foi igualmente apreciada neste Pleno onde, no acórdão 
de 2005.10.25 (rec. n° 525/04), se escreveu o seguinte:

“Este entendimento não viola o princípio da igualdade previsto no 
art. 13º e 59°, 1, al. a) da Constituição, uma vez que, existe um diferença 
das situações de facto: de um lado, temos funcionários que entraram no 
quadro da Direcção Geral das Contribuições e Impostos antes da entrada 
em vigor do Dec. Lei 187/90, de 7/6, e no outro lado, temos funcionários 
integrados no mesmo quadro, depois daquela data. Os funcionários que 
só foram integrados no quadro depois da referida data, ingressaram 
directamente no Novo Regime Remuneratório. A não aplicação a estes 
funcionários de regras destinadas a regular a transição para o novo 

regime tem assim uma razão de ser objectiva e não arbitrária, ou seja 
um fundamento razoável, e portanto, na margem de livre conformação 
do legislador: aplicar o regime de transição para o novo regime apenas 
a quem transita para esse regime e não para quem é nomeado já na 
sua vigência.

Note -se, que nos termos do art. 32º, b) do Dec. Lei 353/A/89, aplicável 
aos funcionários requisitados, se o lugar de destino conferir direito a 
remuneração acessória de qualquer natureza, a remuneração a abonar 
no lugar de destino, enquanto se mantiver a requisição, é apurada nos 
termos do art. 30º, n.º 2 a 5. Assim, o funcionário requisitado tem um 
tratamento igual aos funcionários do quadro “enquanto se mantiver a 
requisição”. Nos termos do art. 32º, a) do mesmo diploma legal, dá -se 
o mesmo no lugar de origem. O funcionário requisitado vê assim o seu 
lugar de origem ser integrado no NSR, e o seu lugar de destino “enquanto 
se mantiver a requisição” ter idêntico tratamento.

Refira -se, por último, que os funcionários em questão estavam requi-
sitados e mantiveram -se, nessa situação, até à nomeação no quadro da 
Direcção Geral das Contribuições e Impostos. Portanto, no momento 
da nomeação, tiveram a possibilidade de optar entre o ingresso no lugar 
do destino ou o regresso ao lugar de origem, lugar onde também se re-
percutiu na transição para o NSR a remuneração acessória de qualquer 
natureza – cfr. art. 32º, al. a) do Dec. Lei 353/A/89, de 16/10. A opção 
entre ficar no lugar de destino de acordo com as novas regras, então, já 
em vigor, ou regressar ao lugar de origem e ser posicionado de acordo 
com as regras da transição para o NSR, mostra que qualquer diferencial 
remuneratório que resulte da passagem de funcionário requisitado para 
funcionário do quadro da Direcção Geral das Contribuições e Impostos 
depende da sua aceitação (opção) do lugar num quadro diferente, e 
das diferenças remuneratórias dos cargos respectivos (lugar de origem 
e lugar de destino).

Daí que, nesta perspectiva, não seja arbitrária uma eventual quebra 
remuneratória, uma vez que é consentida e querida a transferência entre 
lugares remunerados de forma diversa. (...)”

Refira -se por fim que, neste sentido e no que respeita à invocada 
inconstitucionalidade, já o TC se pronunciou no Acórdão n.º 528/06, 
de 27 de Setembro de 2006 (Processo n.º 227/06), publicado no DR, 
2ª série, de 06.11.2006, para cuja doutrina se remete.

Por ser inteiramente transponível para o caso em apreço (ressalvadas 
as particularidades da situação concreta, sem interferência com a decisão) 
e, não se vislumbrando razões para divergir da citada jurisprudência, com 
os fundamentos nela aduzidos temos de concluir pela improcedência 
das conclusões do recorrente.

7 – Termos em que ACORDAM:
a) – Negar provimento ao recurso jurisdicional, mantendo o acórdão 

recorrido.
b) – Custas pela recorrente, fixando a taxa de justiça e procuradoria, 

respectivamente em 300,00 e 150,00 Euros.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — Edmundo Moscoso (relator) — Aze-

vedo Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domin-
gues — Pais Borges — Costa Reis — Adérito Santos — Jorge de Sousa 
(vencido conforme declaração junta).
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Voto de vencido
1 – O Decreto -Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, estabeleceu princípios 

gerais de salários e gestão de pessoal da função pública, que foram 
regulamentados pelo Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro.

No art. 38.º daquele primeiro diploma determinou -se a extinção de 
todas as remunerações não previstas ou enquadráveis no art. 15.º, que 
são a remuneração base, as prestações sociais, o subsídio de refeição 
e os suplementos.

Nos n.ºs 3 e 4 do art. 39.º do mesmo Decreto -Lei n.º 184/89, 
estabeleceu -se que, «nos casos de percepção de remunerações acessórias 
extintas pelo artigo anterior, a remuneração a considerar para efeitos 
de transição resultaria do somatório dos montantes correspondentes à 
remuneração base, às diuturnidades e às remunerações acessórias» e 
que, nos casos em que o montante assim apurado ultrapassasse o valor 
do escalão máximo da respectiva categoria, seria criado um diferencial 
de integração de valor correspondente à diferença entre a remuneração 
indiciária e o montante já percebido, o qual continuaria a ser abonado 
até ser totalmente absorvido por aumentos decorrentes das actualizações 
salariais gerais, em termos a definir.

No art. 40.º deste diploma estabelecem -se normas de salvaguarda de 
direitos, em que se inclui a do n.º 2, de que «em caso algum pode resultar 
da introdução do novo sistema retributivo redução da remuneração que 
o funcionário ou agente já aufere».

O Decreto -Lei n.º 353 -A/89, regulamentando o regime de transição 
para a nova estrutura salarial, estabeleceu que as remunerações acessórias 
a considerar seriam aquelas a que eventualmente houvesse direito, com 
excepção das que fossem consideradas suplementos e que as que fossem 
de montante variável seriam fixadas no valor médio das remunerações 
acessórias percebidas nos 12 meses imediatamente anteriores à data da 
produção de efeitos desse diploma (n.ºs 3 e 4 do art. 30.º).

No n.º 5 deste artigo, reafirma -se a garantia fundamental constante 
do art. 40.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 184/89, estabelecendo -se que 
«da aplicação do presente diploma não pode resultar a redução das 
remunerações efectivamente auferidas».

Por outro lado, a consideração das remunerações acessórias para 
determinação do escalão para o qual se realizaria a transição era exten-
sível aos funcionários que se encontravam na situação de requisitados, 
quer elas apenas fossem auferidas no serviço de origem, quer apenas o 
fossem no lugar de destino. Na verdade, no art. 32.º do mesmo Decreto-
-Lei n.º 353 -A/89, estabelece -se o «regime de transição do pessoal 
destacado, requisitado e em comissão de serviço», determinando -se que 
essa transição obedece às regras do art. 30.º e às seguintes:

a) Se o lugar de origem conferir direito a remuneração acessória de 
qualquer natureza, a remuneração a considerar para efeitos de transição 
no lugar de origem é apurada nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 30.º, 
ainda que a remuneração acessória não venha sendo efectivamente 
abonada;

b) Se o lugar de destino conferir direito a remuneração acessória de 
qualquer natureza, a remuneração a abonar no lugar de destino, enquanto 
se mantiverem o destacamento, a requisição e a comissão de serviço, é 
apurada nos termos dos n.ºs 2 a 5 do artigo 30.º

Resulta destas normas que se os funcionários que se encontravam na 
situação de requisitados no momento da transição para o novo sistema 

retributivo auferiam remunerações acessórias, elas tinham de ser con-
sideradas para efeitos de enquadramento nos escalões da nova estrutura 
remuneratória e que da aplicação do novo regime não podia resultar para 
eles remuneração inferior à que auferiam antes dessa transição.

2 – A data da produção de efeitos novo sistema retributivo estabelecido 
pelos Decretos -Leis n.ºs 184/89 e 353 -A/89 foi fixada, pelo art. 45.º 
deste último, em 1 -10 -89. (1)

No entanto, no n.º 3 deste art. 45.º estabelece -se que «relativamente às 
carreiras e categorias não contempladas neste diploma, o Decreto -Lei 
n. º 184/89, de 2 de Junho, entra em vigor, no que respeita à matéria 
salarial, à medida que forem publicados os respectivos diplomas de 
desenvolvimento, sem prejuízo de a produção de efeitos se reportar à 
data prevista no número anterior».

No art. 29.º, n.º 1, deste Decreto -Lei n.º 353 -A/89, estabeleceu -se que 
as estruturas remuneratórias próprias das carreiras de regime especial 
nele não previstas, em que se incluem as da administração tributária, 
seriam objecto de diplomas autónomos.

No desenvolvimento deste regime, veio a ser publicado o Decreto -Lei 
n.º 187/90, de 7 de Junho que estabeleceu o estatuto remuneratório do 
pessoal das carreiras da administração tributária e aprovou a respectiva 
escala salarial.

No n.º 4 do seu art. 3.º, relativamente às remunerações acessórias 
de montante variável, estabeleceu -se que «ao pessoal do regime geral 
da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos, incluindo o pessoal 
dirigente abrangido pelo artigo 31.º do referido decreto -lei, adoptar-
-se -á critério idêntico ao utilizado para as carreiras de pessoal da 
administração tributária, sendo os respectivos montantes fixados por 
categoria, mediante despacho do Ministro das Finanças».

Esta fixação veio a operar -se por despacho da Senhora Secretária de 
Estado do Orçamento, de 19 -4 -1991, em que se refere, além do mais, 
que ele produz efeitos a partir de 1 -10 -89.

Apesar desta produção de efeitos retroactivos, o momento relevante 
para efeitos de apurar os direitos remuneratórios que não poderiam ser 
atingidos pela transição não pode deixar de ser aquele em que se con-
cretizou efectivamente a alteração, que, no caso em apreço, foi aquele 
em que se tornou eficaz o referido despacho ministerial.

Na verdade, antes de esse despacho se tornar eficaz, todo o pessoal 
referido era remunerado pela estrutura salarial anterior e foi apenas 
depois dele que passou a ser remunerado pelo novo sistema retribu-
tivo. E a todos os que eram remunerados pela estrutura anterior e que 
passaram a ser remunerados pela nova, inclusivamente o pessoal em 
regime de requisição, foi garantido pelos referidos arts. 40.º, n.º 2, do 
Decreto -Lei n.º 184/89 (2) e 30.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 353 -A/89 
que não sofreriam uma redução de remuneração, derivada do facto de 
ter sido alterado o regime remuneratório.

3 – No caso em apreço, da matéria de facto fixada resulta apenas que 
a funcionária não pertencia aos quadros da D.G.C.I. em 1 -10 -89, não 
se sabendo se prestava serviço nessa data, nomeadamente a título de 
requisição, nem se alguma vez recebeu ou não remunerações acessórias, 
nem se entrou para o quadro antes da data de 19 -4 -91, em que ocorreu 
a transição para o novo sistema retributivo do pessoal do regime geral 
que prestava serviço na DGCI.

No caso apreciado no acórdão fundamento, sabe -se que o funcionário 
«não exercendo embora funções na DGCI desde Março de 1990, fazia -o 
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em regime de requisição, só tendo entrado para o quadro de pessoal da 
DGCI em 19/12/90» e que recebeu remunerações acessórias, à face do 
anterior sistema retributivo.

Por isso, desde logo não há elementos que permitam concluir pela 
existência de oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão 
fundamento.

Por outro lado, os elementos fácticos indicados no acórdão recorrido 
não permitem saber qual é o regime jurídico a aplicar.

Assim, entendo que o recurso deveria ser considerado findo, por não se 
demonstrara existência de oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão 
fundamento e, no caso de, indevidamente, se entender poder conhecer do 
objecto do recurso, deveria ordenar -se a ampliação da matéria de facto.

4 – A entender -se (como parece pressupor -se no presente acórdão, 
apesar da falta de suporte na matéria de facto fixada), que se está perante 
um caso em que a funcionária, na sequência de requisição, tomou posse 
na D.G.C.I., como requisitado, antes de ter sido nela introduzido o novo 
sistema retributivo para as carreiras do pessoal do regime geral, passando 
a auferir o vencimento correspondente à sua categoria acrescido das 
remunerações acessórias, deveria ser concedido provimento ao recurso.

Esta remuneração era atribuída no âmbito da estrutura salarial anterior 
ao novo sistema retributivo, pois ainda não tinha sido publicado o referido 
Decreto -Lei n.º 187/90, nem o Despacho de 19 -4 -91, que fixou os montantes 
das remunerações relativas às categorias do regime geral da D.G.C.I..

Pelo que ficou dito, não podendo os funcionários sofrer uma redução 
de remuneração derivada da alteração do sistema retributivo, para de-
terminação do escalão de vencimento em que se enquadraria na nova 
estrutura remuneratória tinham de ser consideradas todas as remunera-
ções que auferia anteriormente, incluindo as acessórias.

O pagamento do vencimento com estas remunerações tem de manter-
-se durante todo o período durante o qual se manteve a requisição, por 
força do disposto no art. 32.º, alínea b), do Decreto -Lei n.º 353 -A/89.

A preocupação legislativa de não provocar diminuição de remunera-
ção aos funcionários derivadas de alteração do sistema retributivo, não 
podem deixar de manter -se nesta situação de transferência, pois, se se 
mantivesse o anterior sistema retributivo, as remunerações acessórias 
próprias da categoria para que o funcionário foi transferido continuariam 
a ser recebidas após a transferência.

Por isso, a única solução congruente com o reconhecimento legislativo 
desta garantia fulcral da introdução do novo sistema retributivo (cuja 
razão de ser, de resto, é óbvia) é a de que o escalão de vencimento na si-
tuação de requisitado, determinado com consideração das remunerações 
acessórias, não pode ser substituído por outro inferior após a situação 
de requisição cessar, com transferência do funcionário para o serviço 
em que prestava serviço na situação de requisitado.

5 – A interpretação adoptada na tese que fez vencimento parece -me 
ser materialmente inconstitucional, por ofensa dos arts. 13.º e 59.º da 
CRP, por tratar de forma diferente funcionários que se encontravam 
precisamente na mesma situação na ocasião em a entrou em vigor o novo 
sistema retributivo relativamente aos funcionários da DGCI.

Com efeito, o novo sistema retributivo, embora com efeitos, relativa-
mente ao montante das remunerações, reportados a 1 -10 -89 não entrou 
em vigor nesse data, mas só quando foram publicados, para cada regime 
de carreiras os diplomas de desenvolvimento, como expressamente se 
referiu no art. 43.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 184/89 (em que se esta-

belece que «o presente diploma de princípios gerais será objecto de 
desenvolvimento e regulamentação e entra em vigor conjuntamente com 
os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria salarial»).

É este mesmo regime de entrada em vigor faseada que se reafirma 
no expressamente no art. 45.º, n.º3, do Decreto -Lei n.º 353 -A/89, ao 
referir -se que «o Decreto -Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, entra em vigor, 
no que respeita à matéria salarial, à medida que forem publicados os 
respectivos diplomas de desenvolvimento, sem prejuízo de a produção 
de efeitos se reportar à data prevista no número anterior».

Isto é, o novo sistema retributivo apenas entrou em vigor para os 
funcionários da DGCI com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 187/90 
ou com o referido Despacho de 19 -4 -91, conforme não se trate ou se 
trate de carreiras do regime geral, embora fosse reconhecido direito a 
remunerações à face das novas regras a partir de 1 -10 -89.

O que se pretende dizer com esta entrada em vigor posterior a 1 -10 -89 
e a produção de efeitos em matéria remuneratória a partir dessa data é 
precisamente que a situação de facto atender para efeitos de transição 
é a que existir no momento dessa entrada em vigor e não a vigente em 
1 -10 -89, sendo, portanto, necessário atender à realidade criada com a 
remuneração efectivamente entre essa data e aquela em que se efectiva 
a transição. Aliás, a razoabilidade e sensatez de tal opção legislativa é 
clara para quem pressentir que a escassez da remuneração média dos 
assalariados das carreiras do regime geral leva maior parte deles, nas 
suas actividades financeiras pessoais, a fazer uma navegação à vista da 
respectiva conta bancária, assumindo ou não compromissos em função 
da disponibilidade que ela permite ou não. E, neste contexto, como é 
óbvio, será sensato não provocar surpresas de diminuição acentuada 
da remuneração. Assim, esta solução de atender ao momento em que 
efectivamente se verifica a transição (isto é, aquele em que o fundamento 
deixa de receber pelo regime anterior e passa a receber pelo novo) é, 
decerto, a «solução mais acertada» que o art. 9.º, n.º 3, do Código Civil 
manda presumir ter sido consagrada na lei.

Assim, o momento relevante para concretizar a regra do art. 45.º, n.º 3, 
do Decreto -Lei n.º 353 -A/89 de não podia resultar da introdução do novo 
sistema retributivo a redução das remunerações efectivamente auferidas é 
este da entrada em vigor do sistema «sem prejuízo de a produção de efeitos 
se reportar à data prevista no número anterior», como nele se refere.

Sendo assim, as normas referidas, na interpretação feita no presente 
acórdão, serão materialmente inconstitucionais, por violação dos arts 13.º 
e 59.º da CRP, pois, na leitura adoptada pela tese que fez vencimento, 
conduzirão em que transitem para o novo sistema retributivo com regi-
mes remuneratórios diferentes funcionários que, antes da sua entrada 
em vigor, se encontravam em situações perfeitamente idênticas a nível 
remuneratório e de integração nos quadros.

Pelo exposto, a entender -se que estão verificados os pressupostos do 
recurso com fundamento em oposição de julgados e que a matéria de 
facto é a que se pressupôs no presente acórdão, entendo que deveria ser 
concedido provimento ao recurso jurisdicional e ao recurso contencioso 
e anulado o acto recorrido. — Jorge Manuel Lopes de Sousa.

(1) No n.º 1 do art. 43.º do Decreto -Lei n.º 184/89 estabelece -se que «o presente diploma 
de princípios gerais será objecto de desenvolvimento e regulamentação e entra em vigor 
conjuntamente com os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria salarial».

(2) Como se conclui do uso da expressão «em caso algum».
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Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Recurso contencioso. Erro desculpável. Convite do tribunal. 
Princípios anti -formalistas e pro -actione. Tutela judicial 
efectiva.

Sumário:

 I — As normas processuais que consagram os ónus e os pres-
supostos processuais, como era o caso dos artigo 36.º, 
n.º 1, alínea c) e 40.º, n.º 1 da LPTA, devem hoje ser 
interpretadas da forma mais favorável ao exercício do 
direito fundamental à tutela jurisdicional efectiva con-
sagrada no artigo 268.º, n.º 4 da CRP, na versão de 
1997, o que impõe a recusa de interpretações meramente 
formais, privilegiando -se, assim, a prevalência das de-
cisões de fundo sobre as decisões de forma (princípios 
anti -formalista e pro -actione).

 II — Daí que a regra seja hoje a da sanação, sempre que 
possível, dos vícios meramente formais de que enferme 
a petição de recurso.

 III — A manifesta indesculpabilidade ou censurabilidade do erro 
a que alude a alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º da LPTA, 
deverá reflectir necessariamente uma incapacidade ou 
dificuldade de apreensão pelo julgador do real objecto do 
recurso, ou seja, do acto a que o recorrente dirige efectiva-
mente a sua censura, devendo considerar -se desculpável 
o erro de identificação sempre que dos termos da petição 
possa divisar -se, sem dúvida, o verdadeiro (ainda que 
incorrectamente designado) objecto da impugnação.

 IV — Atento o referido nos n.os I, II e III, não é manifestamente 
indesculpável o erro cometido pelo recorrente conten-
cioso ao dirigir o recurso contra a pessoa colectiva, 
quando o autor do acto era o seu conselho de adminis-
tração, se na petição identificou e documentou o acto 
recorrido, que ali deu por integralmente reproduzido e 
onde claramente estava identificado o seu autor.

 V — Neste caso, o juiz ficou na posse de elementos que lhe 
permitem usar do poder -dever previsto no artigo 40.º, 
n.º 1 da LPTA, pelo que deve convidar o recorrente con-
tencioso a corrigir a petição, nos termos ali previstos.

Processo n.º 514/05 -20.
Recorrente: PT — Comunicações, S. A.
Recorrido: ICP — Autoridade Nacional das Comunicações.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Xavier.

Acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Ad-
ministrativo do Supremo Tribunal Administrativo:

I - RELATÓRIO
P.T. COMUNICAÇÕES SA, com os sinais dos autos, veio interpor 

o presente recurso por oposição de julgados do acórdão da Secção, 

proferido nos autos a fls. 361 e segs, que negou provimento aos recursos 
jurisdicionais, interpostos pela ora recorrente, dos despachos do Mmo. 
Juiz do TAC de Lisboa, actualmente 1º juízo (liquidatário) do TAF 
de Lisboa, proferidos em 04.11.2002 (a fls. 102), e em 18.01.2005 (a 
fls.206), respectivamente, sendo que o primeiro despacho, considerou 
manifestamente indesculpável o erro na identificação do autor do acto 
recorrido e rejeitou o recurso contencioso e o segundo despacho, não 
admitiu a nova petição inicial apresentada pela recorrente a fls.115 e 
segs, por o erro verificado ser insusceptível de ser suprido, pelo convite 
previsto no artº40º da LPTA.

Pede, a final, que prevaleça a jurisprudência do primeiro acórdão fun-
damento e, em consequência, seja ordenado que a recorrente, nos termos 
do nº1, a) do artº40º da LPTA, regularize a petição inicial, prosseguindo 
os autos os seus ulteriores termos, ou, caso assim se não considere, que 
prevaleça então a jurisprudência do segundo acórdão fundamento, e, em 
consequência, seja ordenado que seja admitida a nova petição inicial 
apresentada pela Autora, nos termos e para os efeitos dos artº234º -A e 
476º do CPC ex vi artº1º da LPTA.

Para o efeito, formulou as seguintes CONCLUSÕES:
A. Quanto à questão de saber se se verifica erro manifestamente 

indesculpável na identificação do autor do acto, insusceptível de correc-
ção nos termos do artº40º, nº1, a) da LPTA, tanto o acórdão recorrido, 
como o acórdão fundamento pronunciaram -se expressamente sobre a 
interpretação de um mesmo preceito: a alínea a) do nº 1 do artº40º da 
LPTA, que não sofreu alterações entre a data de prolação deste último 
acórdão e a data da prolação do acórdão recorrido.

B. Ambos os acórdãos perfilham soluções opostas decorrentes de uma 
interpretação conflituante da referida disposição legal, pois o acórdão 
recorrido considera constituir erro manifestamente indesculpável «o 
erro completamente suposto ou criado pelo recorrente, aquele para 
cuja aparição a Administração não contribui, sequer ao de leve, e que, 
exclusivamente, resultou da desatenção ou incúria do errante», tendo 
concluído pela verificação de erro manifestamente indesculpável por 
entender que «do documento que a própria recorrente juntou com a 
petição de recurso consta, de modo absolutamente inequívoco, que a 
deliberação impugnada é da autoria do Conselho de Administração do 
ICP - Autoridade Nacional das Comunicações.».

C. No acórdão fundamento, ao invés, considera -se exactamente o 
contrário, isto é, considerando «desculpável o erro de identificação 
sempre que dos termos da petição possa divisar -se, sem dúvida, o 
verdadeiro (ainda que incorrectamente designado) objecto da impug-
nação», conclui -se pela desculpabilidade do erro na situação em que 
«O acto recorrido está, pois, claramente identificado, documentado e 
transcrito na petição de recurso (apesar de erradamente designado de 
acórdão e de atribuído ao órgão e não ao seu Presidente), pelo que uma 
leitura atenta e ponderada daquele articulado permite concluir com 
toda a segurança que é essa decisão administrativa que a recorrente 
pretende ver anulada.»

D. Como refere o douto acórdão fundamento, «a jurisprudência mais 
recente deste STA vem consolidando uma leitura da referida disposição 
legal mais consonante com a garantia da tutela jurisdicional efectiva 
consagrada no artº264º da CRP, ou seja, uma concepção normativa da-
quela disposição legal como ordenadora e instrumental, tendo em vista 
a realização da justiça substantiva», tendo por base, designadamente, a 
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ideia de que «os princípios anti -formalista e pro -actione postulam que, 
ao nível dos pressupostos processuais, se privilegie uma interpretação 
que se apresente como a mais favorável ao cesso ao direito e a uma 
tutela jurisdicional efectiva.»

E. Contrariamente ao afirmado no douto acórdão recorrido e salvo o 
devido respeito, os princípios anti -formalistas e o princípio pro -actione 
não têm mera “função marginal” na interpretação da alínea a) do nú-
mero 1 do artº40º da LPTA, não podendo funcionar apenas em “casos 
de fronteira”, antes devendo ser, muito pelo contrário, também enquanto 
exigência de garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva dos 
direitos dos particulares, os verdadeiros orientadores da interpretação 
que se faça daquela norma legal.

F. Atendendo ao favorecimento da obtenção de uma decisão de mérito 
exigido pela garantia da tutela plena e efectiva dos direitos dos parti-
culares, a alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA, deve ser interpretada e 
aplicada num sentido em que o não conhecimento do mérito da causa em 
consequência de “erro manifestamente indesculpável” na identificação 
do autor do acto seja reservado para os casos limitados em que exista 
algum valor processual a acautelar em tal não conhecimento.

G. Desta forma, uma interpretação e aplicação conforme à garantia 
de tutela jurisdicional efectiva do disposto na alínea a) do número 1 do 
artº40º da LPTA, não pode deixar de conduzir a que se considere que 
a censura do comportamento do recorrente determinante da imediata 
absolvição da instância por erro manifestamente indesculpável na iden-
tificação do autor do acto impugnado, apenas deverá ocorrer se o erro 
por este cometido tiver determinado a impossibilidade de o Tribunal 
sequer poder configurar correctamente o objecto do processo, por não lhe 
ser possível, em face dos elementos carreados para os autos, identificar 
com segurança aquele autor.

H. A recorrente juntou à petição inicial cópia do acto recorrido da qual 
constava claramente a identidade do respectivo autor, o que conduziu a 
que nem o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, nem o Supremo 
Tribunal Administrativo, em sede de recurso jurisdicional, tenham tido 
quaisquer dúvidas sobre aquela autoria, apesar do erro cometido na 
identificação do mesmo no texto da petição inicial.

I. O critério subjectivo de interpretação do conceito de erro manifes-
tamente indesculpável previsto na alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA, 
seguido pelo acórdão recorrido, de acordo com o qual serão sancionáveis 
com a absolvição da instancia, sem possibilidade de convite à regulari-
zação, aqueles casos em que o erro cometido tenha resultado de culpa do 
recorrente na identificação do acto impugnado, independentemente da 
consideração de este, apesar do erro cometido ter junto à petição inicial 
(e dado por reproduzido) um documento do qual constava claramente 
aquela identificação (que inclusivamente permitiu ao tribunal concluir, 
sem margem para dúvidas sobre a verdadeira identidade do autor do 
acto), é violador da garantia da tutela jurisdicional efectiva consagrada 
no artº268º, nº4, da CRP.

J. A desconformidade da decisão do acórdão recorrido com a garantia 
constitucional da tutela jurisdicional efectiva e com o princípio pro 
actione, reside na circunstância de se recusar o conhecimento do mérito 
da causa, com base única e exclusivamente na invocação da violação 
de uma regra da qual não resultou qualquer consequência processual 
(o Tribunal identificou adequadamente o autor do acto recorrido, em 

função do documento junto pela recorrente) e sem que exista qualquer 
outro valor digno de tutela que o justifique.

K. Uma vez que estão presentes nos autos todos os elementos necessá-
rios para que o tribunal configurasse - como configurou, adequadamente 
a instância e o objecto do processo, a garantia constitucional da tutela 
jurisdicional efectiva e o princípio do favor do processo, exigiam que 
este, ao invés de se resguardar na exigência do cumprimento de uma 
regra formal, tivesse convidado a recorrente a corrigir o seu articulado 
e assim desse a oportunidade para o prosseguimento da instância e para 
o conhecimento do mérito do pedido.

L. Atendendo ao exposto, a alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA, na 
interpretação e aplicação dada pelo acórdão recorrido, para além de 
dever considerar -se violada, é inconstitucional, por violação da garantia 
de tutela jurisdicional efectiva dos direitos dos particulares, consagrada 
no nº4 do artº268º da CRP.

M. Como resulta do douto acórdão fundamento, o facto de ter sido 
junto à petição inicial um documento que permitiu ao tribunal identificar 
o autor do acto, implica que não tenha resultado do erro na identifica-
ção deste último, no texto articulado “qualquer factor de perturbação 
intransponível para o correcto desenvolvimento da lide, uma vez que 
do contexto da petição o tribunal fica seguramente ciente de qual o acto 
que a recorrente pretende ver anulado, e que ela, como disse, veio no 
corpo da petição a identificar, documentar e transcreve (…). Pelo que, 
à luz dos apontados princípios anti -formalista e pro -actione, temos 
por adquirido, in casu, que o erro cometido não é “manifestamente 
indesculpável.”

N. Na oposição acima evidenciada deverá, pois, prevalecer a juris-
prudência constante do acórdão fundamento, pelo que, aplicando -a no 
caso sub judice, deve considerar -se que o erro cometido pela recorrente 
na identificação do autor do acto recorrido não foi manifestamente 
indesculpável, uma vez que foi junto documento à petição inicial que 
permitiu ao tribunal identificar adequadamente esse mesmo autor e, dessa 
forma, deverá a recorrente, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 
do artº40º da LPTA, ser convidada a regularizar a petição inicial.

O. Quanto à questão de saber se, tendo existido rejeição liminar da 
petição, por erro manifestamente indesculpável (não subsumível na 
previsão da alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA, na parte em que permite 
o convite à correcção da petição), podem ser considerados supletiva-
mente aplicáveis os dispositivos contidos nos artº 234º -A e 476º do 
CPC, sendo, em consequência, admitida a apresentação de nova petição 
inicial, o acórdão recorrido e o acórdão fundamento pronunciaram -se 
expressamente sobre a interpretação e aplicação dos mesmos preceitos: 
os artº 234 -A, nº1 e 476º do CPC, em situação de rejeição de recurso 
contencioso, por ilegitimidade passiva, insusceptível de correcção, nos 
termos do artº40º, nº1 a) da LPTA.

P. Sobre tal questão, o acórdão recorrido considerou não ter lugar 
a aplicação supletiva do disposto nos artº 234 -A e 476º do CPC, e 
consequentemente não ser possível a apresentação de nova petição 
regularizada, por não se verificar qualquer lacuna de regulamentação 
na LPTA, a qual contém um regime próprio de sanação.

Q. Por seu turno e, ao invés, no acórdão fundamento considera -se 
exactamente o contrário, isto é, considera -se que: “Rejeitada liminar-
mente uma petição de recurso contencioso directo de anulação (em 
despacho proferido na fase inicial, nos termos e no momento referido 
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no artº54º, nº3, al. a) da LPTA), sem que tenha sido concedido ao 
recorrente a faculdade de correcção do artº 40º da LPTA, quanto à 
identificação do autor do acto impugnado, deve ser admitida a nova 
petição oferecida nos termos dos artº 234º, nº1 e 476º do CPC, ainda 
que o juiz tenha, naquele despacho de indeferimento imediato, censurado 
como indesculpável o erro do recorrente na identificação do autor do 
acto recorrido.”

R. A parte final da alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA, estabelece uma 
excepção dilatória insuprível ope legis no âmbito do processo intentado, 
qual seja a de que quando exista, na petição inicial, erro manifestamente 
indesculpável na identificação do autor do acto impugnado, não pode o 
recorrente ser convidado a corrigir tal erro, devendo o tribunal absolver 
a instância, por verificação de excepção dilatória insuprível.

S. Uma vez que, em ponto algum da LPTA, se regula a matéria das 
excepções dilatórias insupríveis, torna -se claro que tem plena aplicabi-
lidade o artº1º da mesma, que estabelece que o processo nos tribunais 
administrativos se rege, supletivamente, pelo disposto no CPC.

T. Assim, cumpre concluir que a razão assiste ao acórdão fundamento, 
quando decidiu que “a LPTA não contém norma que regule a situação 
prevista nos artº 234º -A e 476º do CPC, uma vez que o artº40º regula 
o convite à correcção ou aperfeiçoamento da petição de recurso, mas 
não regula o oferecimento de nova petição quando a primeira seja 
rejeitada devido a excepções dilatórias como a errada identificação 
do autor do acto recorrido, ainda que o erro tenha sido qualificado de 
indesculpável.”

U. Da mesma forma que os artº234º -A e 474º do CPC impõem a re-
cusa da petição, caso ocorra alguns dos factos indicados nessas normas, 
também a parte final da alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA, determina 
a rejeição da petição quando se verifique um erro manifestamente in-
desculpável na indicação do autor do acto. No entanto, uma vez que 
a LPTA não contém um artigo semelhante ao nº1 do artº234 -A e ao 
artº476º do CPC, nada estabelecendo quanto a saber se, não obstante 
tal recusa, a recorrente pode apresentar uma nova petição inicial, é 
aqui plenamente aplicável, em termos de direito supletivo, o disposto 
naquelas normas processuais civis, atendendo à perfeita similitude de 
situações em presença. Impondo -se permitir à recorrente que apresente 
uma nova petição inicial.

V. Entender, como faz o acórdão recorrido, que o erro manifestamente 
indesculpável na identificação do autor do acto não permite a apresen-
tação de nova petição inicial, porque o artº40º, nº1, a) da LPTA, não 
permite que o juiz convide o recorrente a regularizar a petição nessa 
situação, equivaleria a entender que, sempre que se verifique uma das 
situações previstas, quer no artº234º -A, quer no artº474º do CPC, o autor 
não possa apresentar uma nova petição inicial, precisamente porque 
aqueles artigos não previram qualquer convite para a regularização, antes 
estabelecendo a pura e simples recusa da petição inicial, interpretação 
esta que não se pode aceitar.

W. O facto de não se permitir que exista um convite à regularização 
da petição inicial, em caso de erro manifestamente indesculpável, não 
significa, contrariamente ao que pressupôs o acórdão recorrido, que 
o recurso interposto fique irremediavelmente perdido, mas antes e 
apenas que o erro praticado não pode ser corrigido sem apresentação 
de nova petição.

X. A ratio desta solução está bem identificada no acórdão fundamento, 
no qual se afirmou: “O processo civil comum, para o qual a LPTA re-
mete quanto aos aspectos não regulados, faculta ao autor o benefício de 
apresentar nova petição, quando a apresentada primeiro está abrangida 
por uma deficiência que se reconduz a alguma excepção dilatória, e 
por essa razão, é objecto de rejeição liminar, de modo a não castigar 
de forma extrema o erro cometido, que será quase sempre de técnica 
jurídica, portanto do mandatário, e assim permite evitar que aquele se 
repercuta de forma gravosa e definitiva sobre a parte.».

Y. O facto de se considerar que o artº40º a LPTA não regula o ofereci-
mento da nova petição em caso de rejeição liminar da primeira devido a 
excepções dilatórias, e que, por isso, deve ser supletivamente aplicável 
o regime previsto no CPC, não implica que os artº 234º e 476º deste 
Código sejam aplicáveis também aos casos de absolvição da instância, 
pois esta situação nem sequer directamente entra no objecto de aplicação 
destas normas, que são apenas aplicáveis aos casos de rejeição imediata 
da petição inicial.

Z. O artº40º, nº1 alínea a) da LPTA, se interpretado e aplicado como 
propugnado pelo acórdão recorrido, no sentido de considerar que con-
tém, um regime próprio de sanação da ilegitimidade passiva, por errada 
identificação do autor do acto recorrido, excludente da aplicabilidade 
supletiva dos artº234ºA e 476º do CPC, para alem de violar estas últi-
mas disposições é inconstitucional, por violação da garantia da tutela 
jurisdicional efectiva dos particulares, prevista no nº4 do artº268º da 
CRP. E isto porque o erro na identificação do autor do acto impugnado, 
ainda que em casos de manifesta indesculpabilidade, nunca poderia, 
sob pena de violação da garantia em causa, dar origem à absolvição 
da instância, sem que ao recorrente fosse dada nova oportunidade de 
corrigir o erro formal da petição anterior, através da apresentação de 
uma nova, devidamente corrigida, que beneficiaria da data em que 
aquela primeira foi apresentada, apenas assim seria assegurado o ca-
bal respeito pelo princípio da tutela jurisdicional efectiva previsto no 
artº268º, nº4 da CRP.

AA. Na oposição acima evidenciada deverá, pois, prevalecer a juris-
prudência constante do acórdão fundamento, pelo que, aplicando -a ao 
caso sub judice, deve ser aceite a petição corrigida, apresentada pelo 
recorrente, nos termos e para os efeitos dos artº234 -A e 476º do CPC, 
prosseguindo os autos os seus ulteriores termos até final.

Contra -alegou a recorrida, formulando as seguintes CONCLU-
SÕES:

A. Por sentença proferida em 04.11.2002, o TAC de Lisboa rejeitou, 
nos termos do §4º do artº57º do RSTA, o recurso contencioso interposto 
pela ora Recorrente, por considerar manifestamente indesculpável o erro 
na identificação do ICP - ANCOM, como autor do acto recorrido, o qual 
havia sido praticado pelo respectivo Conselho de Administração.

B. Por douto acórdão proferido em 18.05.2006, o STA manteve, 
e muito bem  - a decisão do TAC de Lisboa que, nos termos do § 4º 
do artº57º do RSTA, rejeitou o recurso contencioso interposto pela 
Recorrente, por considerar manifestamente indesculpável, o erro na 
identificação do ICP - ANACOM como autor do acto recorrido, o qual 
havia sido praticado pelo respectivo Conselho de Administração.

C. Entendeu -se, naquele douto acórdão, que o erro da Recorrente na 
identificação da entidade recorrida era indesculpável e, portanto, insu-
prível, uma vez que a mesma dispunha de todos os dados para proceder 
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a uma identificação do autor do acto recorrido, pelo que só não dirigiu 
o recurso contra esse Conselho porque, por culpa exclusivamente sua, 
optou por dirigi -lo contra outra entidade, tendo, assim, o erro resultado 
da sua própria incúria; mais entendeu que não colhia a invocação dos 
princípios anti -formalistas, que só poderiam intervir e apenas a título 
correctivo, se, no caso, se estivesse perante uma situação de fronteira, 
que fizesse o tribunal exista quanto à qualificação do erro como mani-
festamente indesculpável.

D. Por sua vez, o acórdão fundamento de 03.11.2005 - invocado 
pela Recorrente - refere que os princípios anti -formalista e pro -actione 
postulam que, ao nível dos pressupostos processuais se privilegie uma 
interpretação que se apresente como a mais favorável ao acesso ao 
direito e a uma tutela jurisdicional efectiva e que, à luz dos apontados 
princípios, a manifesta indesculpabilidade ou censurabilidade do erro a 
que alude o artº40º, nº1 a) da LPTA, deverá reflectir, necessariamente, 
uma incapacidade ou dificuldade de apreensão, pelo julgador, do real 
objecto do recurso, ou seja, do acto a que o recorrente dirige efecti-
vamente a sua censura, devendo considerar -se desculpável o erro de 
identificação sempre que, dos termos da petição, possa divisar -se, sem 
dúvida, o verdadeiro (ainda que incorrectamente designado) objecto 
da impugnação.

E. A alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA previa a possibilidade de 
correcção da petição, a convite do tribunal, quando se verificasse a 
errada identificação do autor do acto recorrido, salvo se o erro fosse 
manifestamente indesculpável.

F. Não colhe a argumentação da Recorrente, de que por ter junto do-
cumento, dado como integralmente reproduzido, onde era identificado 
o autor do acto recorrido, carreou para o processo os elementos que 
permitiram ao tribunal e demais sujeitos processuais concluir sobre 
a identidade do autor do acto recorrido, já que precisamente porque 
apresentou tal documento é que se julgou – e bem - que não havia qual-
quer justificação para o seu erro, sendo este, assim, manifestamente 
indesculpável.

G. A correcta identificação do autor do acto recorrido era um ónus 
que impendia sobre a Recorrente nos termos do artº36º da LPTA, pelo 
que dispensá -lo, em caso de erro manifestamente indesculpável  - como 
era o caso – incumbindo o tribunal de tentar descortinar, face aos ele-
mentos carreados para o processo, qual o objecto do recurso, inverteria 
totalmente e sem qualquer justificação aquele ónus, esvaziando -o de 
qualquer efeito útil.

H. Sustenta a Recorrente que a possibilidade de correcção do erro 
de identificação do autor do acto prevista no artº40º, nº1 a) da LPTA 
corresponde a uma mitigação dos ónus processuais impostos pelo artº36º 
da LPTA.

I. Entende, porém, o Recorrido que tal mitigação não poderá significar 
a total supressão desse ónus, como sucederia no caso de se permitir ao 
autor não identificar correctamente, por incúria ou desleixo, o autor do 
acto recorrido, impondo sobre o tribunal o ónus de tentar adivinhar qual 
o acto concretamente impugnado.

J. Embora se concorde que a interpretação de normas processuais 
deve ser orientada pela garantia de tutela judicial efectiva dos direitos 
dos particulares e da realização da justiça material, devendo privilegiar-
-se a obtenção de decisões que se pronunciem sobre o fundo da causa 
em detrimento de meras decisões formais, considera -se também que, 

no caso dos acórdãos fundamento, se leva essa interpretação a um 
extremo tal que se criam regras diversas das normas legalmente consa-
gradas, eliminando -se as consequências do não cumprimento dos ónus 
processuais impostos pela lei a cargo das partes, que fica totalmente 
desprovida de efeito útil.

K. Quando, no caso previsto no artº40º, nº1 a) da LPTA, se permite a 
correcção  - a convite do tribunal  - do erro de identificação do autor do 
acto impugnado, com excepção dos casos em que tal erro seja conside-
rado indesculpável, o legislador traça com clareza a sua opção. Dessa 
norma decorre que, ainda que o tribunal se aperceba do real objecto 
do recurso (sem o que não poderia determinar a sua correcção), não 
havendo, por conseguinte, uma verdadeira incapacidade ou dificuldade 
de apreensão, pelo julgador, desse objecto, a correcção só pode ser 
determinada se o erro do recorrente não for indesculpável.

L. Por isso, a interpretação perfilhada nos acórdãos fundamento, 
mais do que uma interpretação correctiva, é uma interpretação contra-
-legem.

M. Na aplicação da lei, não pode adoptar -se a norma que se entende 
que deveria existir, mas apenas aquela que existe.

N. Como se decidiu no acórdão do STA de 18.02.2004 (rec. 1939/03), 
«o princípio anti -formalista e pro -actione, de que encontramos clara-
mente manifestação no artº40º da LPTA, aconselha a ultrapassagem de 
escolhos de cariz adjectivo e processual em ordem à resolução do dissídio 
para cuja tutela o meio contencioso fora utilizado. Tal não significa, 
porém, que a instauração do recurso seja de todo alheia à observância de 
um número mais ou menos apertado de regras instrumentais adequadas 
a esse fim. Uma delas prende -se, precisamente, com a indicação da 
pessoa ou órgão que, por ser o seu autor, está em condições únicas de 
defender no recurso a legalidade do acto sindicado. E esse é um dos 
requisitos que na petição inicial o recorrente tem que observar, como 
bem ressalta do artº36º, nº1c) da LPTA.»

O. Conforme se referiu no acórdão do STA de 29.01.2002, da 2ª 
Subsecção (Proc. 48201), in Base de dados da DGSI, «a tutela do ad-
ministrado a uma decisão de mérito cobre apenas, no caso de erro na 
identificação do autor do acto contenciosamente recorrido, situações 
toleráveis do ponto de vista do homem médio, sob pena do próprio 
direito dar cobertura a condutas ostensivamente negligentes e, deste 
modo, premiar o infractor. É manifestamente indesculpável o erro na 
identificação do autor do acto impugnado e, pois, insusceptível de cor-
recção, quando o recorrente, se agisse com um mínimo de diligência, 
não poderia desconhecê -lo, pois ele próprio juntou, com a petição de 
recurso contencioso, cópia do documento onde está exarado tal acto e 
o identifica claramente.»

P. Nas suas alegações, a Recorrente invoca, no que respeita à ques-
tão da garantia da tutela jurisdicional efectiva e dos princípios anti-
-formalistas, doutrina mais recente, elaborada a propósito do CPTA.

Q. Ora, não é legítimo invocar uma solução à medida das disposições 
do CPTA que, nos termos do disposto na Lei nº 15/2002, de 22.02, não 
se aplicam ao presente processo, já que, no respeitante à legitimidade 
passiva, a construção que preside ao novo Código é radicalmente dife-
rente, passando o processo a um (quase) verdadeiro processo de partes.

R. Assim e contrariamente ao que a Recorrente alega, as referidas 
citações, efectuadas a propósito do CPTA, não são também plenamente 
aplicáveis à interpretação da alínea a) do nº1 do artigo 40º da LPTA.
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S. Estão em causa dois códigos reguladores do contencioso adminis-
trativo totalmente distintos, enformados, cada um, por diferentes valores 
processuais, razão que levou, desde logo, a referida Lei nº15/2002 
a excluir a aplicação do CPTA aos processos iniciados ao abrigo da 
LPTA.

T. Nem se invoque, a este propósito, os princípios anti -formalista e 
pro -actione que postulam que se escolha a interpretação que se apresente 
como a mais favorável ao acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional 
efectiva, uma vez que a interpretação da alínea a) do nº1 do artº40º 
da LPTA não pode ser feita à luz dos princípios anti -formalistas e pro-
-actione que influenciaram as recentes reformas do processo civil e do 
contencioso administrativo, porque não era essa a filosofia subjacente 
na LPTA.

U. A interpretação dada pelo acórdão recorrido ao disposto na alínea a) 
do nº1 do artº40º da LPTA não viola a garantia constitucional de uma 
tutela judicial efectiva dos direitos dos particulares, consagrada no nº4 
do artº268º da CRP.

V. A Constituição deixa ao legislador ordinário ampla liberdade de 
conformação para concretizar o disposto no nº4 do seu artº268º, sendo 
que não ofende aquela disposição a fixação de pressupostos de recorri-
bilidade que, se não se verificarem, impedem que se aprecie o mérito, 
sobretudo quando dependentes de boa diligência das partes.

W. Nestes termos, bem decidiu o acórdão recorrido, ao considerar 
que o erro cometido pela Recorrente na identificação do autor do acto 
recorrido foi manifestamente indesculpável, por sua incúria, o que im-
pedia que houvesse lugar ao convite para regularização da petição, nos 
termos da alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA, não merecendo, assim, 
o mesmo qualquer censura por ser essa a interpretação mais conforme 
com os princípios processuais em vigor à data da LPTA.

X. A respeito da questão de saber se é possível apresentar nova petição 
regularizada ao abrigo dos artº234º -A e 476º do CPC, quando tenha 
sido rejeitado liminarmente recurso contencioso de anulação, por erro 
indesculpável na identificação do autor do acto impugnado, nos termos 
do artº40º da LPTA, existem duas correntes na jurisprudência do STA, 
uma que é favorável à admissibilidade dessa apresentação, com fun-
damento na existência de lacuna de regulamentação na LPTA, e outra 
contrária a essa admissibilidade, baseada na existência na LPTA de um 
regime próprio de sanação da ilegitimidade passiva decorrente da errada 
identificação do autor do acto impugnado.

Y. O douto acórdão recorrido perfilhou a segunda corrente enunciada, 
por considerá -la mais consentânea com a lógica e a coerência sistemática 
do regime adoptado pela LPTA no artº40º, nº1, a), invocando ainda ter 
sido essa a orientação firmada no acórdão do Pleno da 1ª Secção do 
STA de 27.11.2003 (rec. 46.907) para uniformização de jurisprudência, 
acolhendo os seus fundamentos.

Z. Por sua vez, o acórdão fundamento de 15.12.98, invocado pela 
Recorrente, entendeu, sobre a mesma questão, que rejeitada liminarmente 
uma petição de recurso contencioso directo de anulação, sem que tenha 
sido concedido ao recorrente a faculdade de correcção do artº40º da 
LPTA, quanto à identificação do autor do acto impugnado, deve ser ad-
mitida a nova petição oferecida nos termos dos artº234 -A e 476º do CPC, 
ainda que o juiz tenha, naquele despacho de indeferimento imediato, 
censurado como indesculpável o erro do recorrente na identificação do 
autor do acto recorrido, já que o erro na identificação do autor do acto 

recorrido não se configura como mais grave do que noutros casos de 
ilegitimidade passiva, para os quais a lei concede sempre o benefício de 
apresentação de nova petição através dos referidos artigos.

AA. Também nesta sede, não merece qualquer censura o acórdão 
recorrido.

BB. De acordo com o estabelecido no artº1º da LPTA, o processo 
de contencioso administrativo regia -se pela lei de processo e pelos 
diplomas para que a mesma remete e, supletivamente, pelo disposto 
na lei de processo civil, com as necessárias adaptações. Donde resulta 
que a lei de processo civil apenas poderá ser invocada em situações de 
lacuna ou de ausência de regulação normativa própria.

CC. O artº40º, nº1 a) da LPTA contém um regime próprio e completo 
de sanação da ilegitimidade passiva por errada identificação do autor 
do acto, consagrando expressamente a possibilidade de correcção da 
petição, a convite do tribunal, quando se verifique a errada identifi-
cação do autor do acto recorrido, salvo se o erro for manifestamente 
indesculpável.

DD. Neste caso, ou seja, se o erro for considerado manifestamente 
indesculpável, e conforme claramente resulta do normativo em causa, 
não há lugar ao convite para regularização da petição, procedendo o 
tribunal à rejeição imediata do recurso.

EE. Nos casos de erro desculpável, e tendo havido lugar a convite à 
correcção da petição, a não satisfação adequada deste convite determi-
nará também a rejeição do recurso. Nesta situação, o STA tem decidido 
uniformemente pela inadmissibilidade de apresentação de nova petição, 
com fundamento no facto de já ter sido concedida ao recorrente uma 
oportunidade que ele desaproveitou, considerando -se injustificada a 
concessão daquele benefício (cfr. entre outros, os acórdãos do STA de 
02.10.2002, rec. 760/02 e de 24.04.2002, rec. 47912).

FF. Não pode proceder a argumentação do Recorrente de que, es-
tabelecendo a parte final da alínea a) do nº1 do artº40º da LPTA uma 
excepção processual insuprível ope legis – de erro indesculpável na 
identificação do autor do acto, insusceptível de possibilitar o convite à 
sua correcção - e porque na LPTA não se regula a matéria das excepções 
dilatórias insupríveis, se deve concluir pela aplicação supletiva dos 
artº234º -A e 476º do CPC, permitindo a apresentação de nova petição 
em nome da economia processual e da tutela judicial plena e efectiva 
dos seus direitos.

GG. Desde logo, tal faculdade é que implicaria uma duplicidade de 
meios processuais, frontalmente violadora do princípio da economia 
processual.

HH. Por outro lado, o regime previsto na alínea a) do nº1 do artº40º 
da LPTA deixaria de fazer qualquer sentido se, em tais situações, san-
cionadas com a impossibilidade de correcção da petição e de imediata 
rejeição do recurso, se permitisse à Recorrente apresentar nova petição 
corrigida por via do artº476º do CPC.

II. Como se decidiu no referido acórdão do STA de 27.11.2003, se 
fosse permitida, em qualquer caso, a apresentação de nova petição após 
a rejeição do recurso, aproveitando -se os efeitos da interrupção do prazo 
de caducidade resultante do recurso anterior, ilegalmente interposto 
contra entidade diversa, ficaria sem justificação a exclusão do aprovei-
tamento da petição no caso de o erro ser manifestamente indesculpável. 
O recorrente sempre obteria o mesmo efeito.
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JJ. A tese sustentada pela recorrente não explica qual a razão da não 
admissibilidade de nova petição nos casos em que o recorrente convidado 
a corrigir a petição não sanou a referida irregularidade. Tratando -se de 
um regime distinto do regulado na LPTA, não deveria então ter qualquer 
relevância, para efeitos de admissibilidade de nova petição, o facto de 
ter já sido concedida ao recorrente uma oportunidade de regularização 
da petição, que ele não aproveitou, mas que lhe foi conferida no âmbito 
do artº40º da LPTA, que se diz regular apenas a correcção da petição.

KK. Assim, a apresentação da nova petição corrigida, depois de ter 
sido proferida decisão de rejeição do recurso, com fundamento em ile-
gitimidade passiva resultante de erro manifestamente indesculpável na 
identificação do autor do acto recorrido, obsta à apresentação de nova 
petição corrigida, desde logo porque tal decisão de rejeição do recurso 
foi proferida justamente por se considerar estar afastada a possibilidade 
de convite à correcção da petição de recurso, devido ao erro tido como 
manifestamente indesculpável, nos termos do artº40º, nº1 da LPTA.

LL. De facto, se se impunha ao tribunal a rejeição do recurso, por estar 
vedada em tal situação a possibilidade de convite à apresentação de nova 
petição corrigida, tem de se considerar que está de igual modo vedada a 
possibilidade de o Recorrente apresentar, por sua livre iniciativa, nova 
petição ao abrigo do artº476º do CPC.

MM. Não faria sentido formular um juízo de reprovação da conduta 
da Recorrente, considerando -a negligente e sancioná -la com a rejei-
ção do recurso para depois reabrir o acesso a esse recurso por via do 
artº476º do CPC.

NN. Nestes termos, é correcta a decisão recorrida quando refere que 
a apresentação de nova petição corrigida, depois de ter sido proferida 
decisão de rejeição do recurso, com fundamento em ilegitimidade passiva 
resultante de erro manifestamente indesculpável na identificação do autor 
do acto recorrido, obsta à apresentação de nova petição corrigida.

OO. De resto, sempre se dirá que os princípios pro -actione e de tutela 
jurisdicional efectiva não podem fundamentar uma interpretação que 
privilegie a lei geral em detrimento da lei especial.

PP. Por todas estas razões, a interpretação do disposto no artº40º, nº1ª) 
da LPTA, no sentido de considerar que contém um regime próprio e 
completo de sanação da ilegitimidade passiva por errada identificação 
do autor do acto recorrido, excludente da aplicabilidade supletiva dos 
artº234ºA e 476º do CPC, não é inconstitucional por violação da garantia 
da tutela jurisdicional efectiva dos direitos dos particulares, prevista no 
nº4 do artº268º da CRP.

QQ. Termos em que se conclui que o acórdão recorrido decidiu, muito 
bem, não aceitar a petição corrigida apresentada pela Recorrente, nos 
termos e para os efeitos dos artº234ºA e 476º do CPC, por estes preceitos 
não serem aplicáveis ao caso, em virtude da LPTA possuir um regime 
próprio e completo de sanação da ilegitimidade passiva no caso de er-
rada identificação do autor do acto recorrido, por erro manifestamente 
indesculpável, excludente dos mencionados preceitos.

A Digna Procuradora Geral Adjunta emitiu parecer no sentido do 
não provimento do recurso, pelas razões já constantes do seu parecer de 
fls. 357 e segs., anterior à emissão do acórdão ora sob recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Por acórdão deste Pleno, proferido a fls. 443 e segs., foi julgada ve-

rificada a oposição de julgados entre o acórdão recorrido e os acórdãos 

fundamento indicados pela Recorrente, pronúncia que não mereceu 
qualquer reparo das partes nas alegações posteriormente apresentadas 
nos termos do artº 767º, nº2 do CPC e que, pelas razões já ali apontadas, 
agora se reitera.

Assim, neste momento, cabe apreciar do mérito do recurso.
Ora, a Recorrente não se conforma com o entendimento expresso 

no acórdão recorrido, quer no que respeita à questão da existência de 
erro manifestamente indesculpável na identificação do autor do acto 
recorrido, quer no que respeita à questão da inaplicabilidade, em caso 
de erro manifestamente indesculpável, do disposto nos artº234º -A e 476º 
do CPC, defendendo que, contrariamente ao decidido, estamos, no caso 
sub judicio, perante uma situação de erro desculpável e, portanto, regu-
larizável através do convite previsto no artº40º, nº1 da LPTA, e mesmo 
que assim se não entenda, sempre a Recorrente poderia apresentar nova 
petição, devidamente corrigida quanto ao autor do acto, nos termos dos 
citados preceitos do CPC. Invoca, a seu favor, a jurisprudência constante 
dos acórdãos fundamento, juntos aos autos.

Começaremos por apreciar a primeira questão, já que a sua eventual 
procedência prejudicará a apreciação da segunda.

O acórdão recorrido, como dele expressamente consta, seguiu a ju-
risprudência tradicional do STA, na apreciação desta primeira ques-
tão, jurisprudência que, como ali se refere, «… relaciona a natureza 
desculpável ou indesculpável do erro com a sua origem, de modo que 
considera como “manifestamente indesculpável” o erro completamente 
suposto ou criado pelo recorrente, ou seja, aquele para cuja aparição a 
Administração não contribuiu, sequer ao de leve e que exclusivamente 
resultou da desatenção ou incúria do errante (1).

Assim, de acordo com esta orientação, que perfilhamos, o erro na 
identificação da entidade recorrida será indesculpável e, portanto, 
insuprível, quando o errante dispunha de todos os dados para proceder 
a uma identificação e inequívoca, tendo o erro resultado, unicamente, 
da própria incúria.»

E concluiu, ser essa a hipótese que precisamente se verifica no caso 
dos autos, porquanto «… do documento que a própria recorrente juntou 
com a petição de recurso consta, de modo absolutamente inequívoco, que 
a deliberação impugnada é da autoria do Conselho de Administração 
do ICP - Autoridade Nacional das Comunicações, pelo que a Recor-
rente estava em condições de dirigir o recurso contra esse Conselho 
de Administração e só não o fez porque, por culpa exclusivamente sua, 
optou por dirigi -lo contra outra entidade.»

Entendeu ainda que, «não colhe a invocação feita pelo recorrente 
dos princípios anti -formalistas, que só poderiam intervir e apenas a 
título correctivo, se, no caso, estivéssemos perante uma situação de 
fronteira, que nos fizesse hesitar quanto à qualificação do erro como 
«manifestamente indesculpável, o que, como se viu, não ocorreu, por 
não se verificarem, no caso, circunstâncias que, em termos objectivos, 
dificultassem adequada compreensão do que à autoria do acto diz 
respeito».

Porém, a jurisprudência seguida no acórdão recorrido tem sido afas-
tada pela mais recente jurisprudência deste STA, de que é exemplo o 
acórdão fundamento, a qual privilegia uma leitura dos artº36º, nº1 c) e 
40º, nº1, a) da LPTA, mais consonante com os princípios anti -formalista 
e pro -actione e, naturalmente, com a garantia de tutela jurisdicional 
efectiva consagrada no artº268º, nº4 da CRP, na versão de 1997 (2).
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Para esta corrente jurisprudencial, que hoje se pode considerar do-
minante, os ónus e pressupostos processuais não podem ser vistos a 
outra luz que não seja a decorrente da referida garantia constitucional 
de tutela jurisdicional efectiva.

Por isso, as normas que os consagrem, como era o caso dos artº36º, 
nº1, c) e 40º, nº1 da LPTA, devem hoje ser interpretadas da forma mais 
favorável ao exercício daquele direito fundamental e dos referidos 
princípios que o visam concretizar, o que impõe que hoje se recusem 
interpretações meramente formalistas dessas normas e que se considere, 
como regra, a sanação dos vícios meramente formais, tendo como 
objectivo, sempre que possível, a prevalência das decisões de fundo 
sobre as decisões de forma.

Daí que, a regra seja hoje a da sanação, sempre que possível, dos 
vícios meramente formais de que enferme a petição de recurso.

Como se refere no acórdão fundamento, «a manifesta indesculpabili-
dade ou censurabilidade do erro a que alude o nº1 do artº40º da LPTA, 
deverá reflectir necessariamente uma incapacidade ou dificuldade de 
apreensão pelo julgador do real objecto do recurso, ou seja, do acto a 
que o recorrente dirige efectivamente a sua censura, devendo considerar-
-se desculpável o erro de identificação sempre que dos termos da petição 
possa divisar -se, sem dúvida, o verdadeiro (ainda que incorrectamente 
designado) objecto da impugnação.»

E como também já decidiu este Pleno, em acórdão aliás, citado no 
acórdão fundamento, «No instituto do erro existe sempre, como pano 
de fundo, uma divergência entre a vontade real e a declarada. Só que 
umas vezes a diferença é mais ou menos dissimulada, outra vezes é 
patente, ostensiva, evidente, além do mais pelo próprio contexto ou 
pelas circunstâncias em que se insere - artº249º do C.C.

Nestes últimos casos, porque qualquer destinatário médio se apercebe 
imediatamente do lapso cometido, o erro é simplesmente rectificável, por 
tal bastar para preservar os princípios da boa fé, da proporcionalidade 
e da justiça entre os litigantes.

(…)
A indesculpabilidade do erro, como censura dirigida ao declarante, 

não opera em todo e qualquer caso de erro…, mas tão somente nos 
casos em que o erro não permite atingir, com razoável segurança, a 
vontade real.»

Também a propósito do artº40º, nº1 da LPTA, sustenta o Prof. Sérvulo 
Correia, que «À luz da valência funcional do poder do juiz de convidar 
à correcção, cremos que não faria muito sentido ler, no pressuposto 
definido pelo preceito citado em último lugar, a permissão de uma livre 
ponderação subjectiva do grau de culpa psicológica do recorrente.

O que na realidade antes importa é delimitar aqueles casos em que 
o erro na identificação do autor do acto impeça o prosseguimento do 
processo com observância dos princípios e normas aplicáveis.

Faz, assim, todo o sentido a incerteza absoluta a que se reporta a 
jurisprudência italiana para definir o padrão da questão prévia impe-
ditiva do conhecimento do objecto do recurso.

A incerteza absoluta quanto à identidade do autor do acto significa 
que, em face dos elementos carreados para o processo, o juiz não dispõe 
de condições para formular um juízo de imputação. Quando assim for, 
falta um elemento essencial ao processo. Sem uma parte necessária à 
relação processual, não poderia funcionar o princípio do contraditório 
cujo asseguramento integra a essência do processo jurisdicional.

Este entendimento do pensamento legislativo salvaguarda um mínimo 
de correspondência verbal com a letra da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º 
da LPTA: o que não se desculpa ao recorrente é o não carreamento para 
o processo de elementos que permitam ao juiz formar o seu juízo sobre 
a identidade do autor do acto recorrido.Uma segunda densificação da 
«manifesta indesculpabilidade», no quadro da função do poder dado ao 
juiz pelo artigo 40.º, n.º 1, alínea a), da LPTA, respeita à pertinácia no 
erro, ou seja, à persistência do recorrente em imputar a autoria do acto 
a outra entidade que não aquela que o juiz lhe apontou ao convidá -lo a 
que corrigisse a petição. Tal como configurado no Direito Processual 
Administrativo português, o princípio do dispositivo não permite a in-
tervenção autónoma do juiz com o fito da demarcação constitutiva dos 
elementos essenciais do processo. A neutralidade e a imparcialidade do 
órgão jurisdicional não lhe consentem essa actividade processual. Por 
isso, a lei dá ao juiz o poder -dever de facultar a correcção da petição 
e não o de a corrigir ele próprio.É óbvio que o recorrente pode não 
concordar com o entendimento do juiz e persistir em encarar como 
correcta a imputação por si feita na petição inicial. Nesse caso, restar-
-lhe -á, porém, discutir a questão em recurso da decisão judicial que 
lhe vier rejeitar o recurso contencioso.»” (3).

Ora, é esta jurisprudência e doutrina que aqui se reafirma e que se 
adoptará na análise do caso sub judicio, por ser a que melhor se coaduna 
com os referidos princípios introduzidos pelas recentes reformas proces-
suais, civil e administrativa e com a apontada garantia constitucional.

E, face à mesma, o acórdão recorrido não se pode manter.
É que da leitura da petição de recurso contencioso e do documento 

nº1 que a acompanha resulta, desde logo, perfeitamente identificado o 
acto recorrido e o seu autor.

Com efeito, no intróito do referido articulado, a Recorrente refere que 
«vem interpor recurso da deliberação do ICP - Autoridade Nacional de 
Comunicações emitida em 14 de Junho de 2002 sobre as condições de 
disponibilização do Serviço de Listas Telefónicas e Serviço Informativo 
no âmbito do Serviço Universal (cfr doc. nº1, que ora se junta e se dá 
por integralmente reproduzido)».

Ora, esse doc nº1 é uma fotocópia da deliberação recorrida, onde 
expressamente consta o autor do acto recorrido, como sendo o Conselho 
de Administração da ANACOM.

Pelo que, tendo o seu conteúdo sido dado por reproduzido logo no 
início da petição inicial e, portanto, integrando -a, ficou, assim, clara-
mente identificado no referido articulado, o acto recorrido e também o 
seu autor, sendo que ao longo da petição é a esse acto e não a outro que 
a Recorrente sempre se refere.

É claro que a Recorrente incorreu em erro, quando dirigiu o recurso 
contra o ICP - Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM) e não 
contra o seu Conselho de Administração, como ela própria reconhece.

Mas tal erro não se pode considerar, pelas razões já apontadas, ma-
nifestamente indesculpável.

Na verdade, estando o acto contenciosamente recorrido perfeitamente 
identificado e documentado na petição e decorrendo da mesma que é 
a anulação desse acto que a Recorrente pretende, sendo que nele vem 
claramente identificado o seu autor, fácil era ao julgador concluir, pese 
embora o erro cometido, que era desse acto e portanto contra o autor do 
mesmo, ali identificado, que a Recorrente pretendia verdadeiramente 
recorrer, tendo -o, aliás, feito ao abrigo do artº51º, b) do ETAF, e não 
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contra a pessoa colectiva, pelo que o erro cometido, não impedia o 
julgador, como não impediu, de saber qual o acto que a recorrente 
pretendia ver anulado e quem o praticou.

Ora, num caso como este, e à luz dos apontados princípios anti -formalista 
e pro -actione e da garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva, o 
erro cometido não pode considerar -se indesculpável, muito menos mani-
festamente, pelo que, contrariamente ao decidido, se justificava o convite 
à correcção da petição, nos termos do artº40º, nº1, a) da LPTA.

Tendo decidido pela imediata rejeição do recurso contencioso, por 
impossibilidade de correcção da petição, o acórdão recorrido e a sentença 
que o mesmo confirmou não se podem manter.

Procedendo esta primeira questão, fica necessariamente prejudicada 
a apreciação da segunda questão suscitada pela recorrente, já que a 
mesma supunha a improcedência da primeira.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os juízes em:
a) Conceder provimento ao recurso jurisdicional e revogar o 

acórdão recorrido e a decisão que este confirmou.
b) Ordenar a baixa dos autos para prosseguimento do recurso 

contencioso, se a tanto nada mais obstar.
c) Sem custas.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — Fernanda Xavier (relatora) — Aze-

vedo Moreira — Rosendo José — Pais Borges — Angelina Domin-
gues — Jorge de Sousa — Costa Reis — Adérito Santos (vencido pelas 
razões do acórdão recorrido) — Santos Botelho (discordo apenas quanto 
à questão da oposição, que entendo não existir de acordo, aliás. com o 
voto que elaborei a fls. 448, sendo que, quanto à questão de fundo, nada 
tenho a objectar, concordando com a tese aqui propugnada).

(1) Neste sentido, entre outros, o acórdão de 6.05.2003, rec.46.361.
(2) cf. acs. STA de 09.04.02, rec. 48.200, de 02.10.02, rec. 760/02, de 12.02.2003, 

rec. 1950/02, Ac. de 12/3/03, rec. 1.950/02, de 25.03.03, rec. 1008/03, de 22.10.03, rec. 822/03, 
de 02.12.03, rec. 1623/03, de 18.08.04, rec. 885/04 e de 13.05.04, rec. 186/04, de 16.06.2004, 
rec. 345/04, de 03.11.2005, rec. 299/05, de 12.12.2006, rec. 426/06, entre outros.

(3) Cf. “Errada identificação do acto recorrido. Direcção do processo pelo juiz. Efectividade 
da Garantia Constitucional de recurso contencioso. Repressão da violação da legalidade.” — 
Revista da Ordem dos Advogados, ano 54, Dezembro de 1994, pg.s 843/870.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Licença de obras particulares. Deferimento tácito. Obras 
já executadas.

Sumário:

 I — O pedido de legalização de obra realizada sem licença 
não é enquadrável na previsão do regime estabelecido 
nos artigos 62.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, e 108.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

 II — O silêncio da câmara municipal, sobre tal pedido, vale 
como indeferimento tácito.

Processo n.º 761/04 -20.
Recorrente: Agrolândia — Actividades Agrícolas, L.da

Recorrido: Vereador da Câmara Municipal de Sintra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Adérito Santos.

Acordam, no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. Agrolândia – Actividades Agrícolas, Lda., com sede na Av. Da 
República, nº 28 -3º B, em Lisboa, veio recorrer para este Tribunal Pleno, 
invocando oposição de julgados, do acórdão da Secção do Contencioso 
Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo, que negou provi-
mento ao recurso interposto de sentença do Tribunal Administrativo do 
Circulo (TAC) de Lisboa, na qual fora negado provimento ao recurso 
contencioso do despacho, de 31.3.01, do Vereador Herculano Pombo, 
da Câmara Municipal de Sintra, que indeferiu pedido de licenciamento 
de alterações de obras efectuadas em prédio pertencente à recorrente e 
situado no lugar de Casal do Torrado, concelho de Sintra.

Por acórdão de fls. 274, ss., dos autos, julgou -se verificada a invo-
cada oposição entre o acórdão recorrido e os acórdãos de 21.7.77 e de 
23.11.89, proferidos nos processos nº 9573 e nº 25 535, respectivamente. 
E, por consequência, foi ordenado o prosseguimento do recurso.

A recorrente apresentou alegação (fls. 286, ss.), na qual formulou as 
seguintes conclusões:

1ª. O douto acórdão recorrido, enferma de manifestos erros de jul-
gamento na parte em que decidiu que não se verificou o deferimento 
tácito da pretensão da ora recorrente (v. Ac. STA de 1977.07.21, BMJ 
274/291) – cfr. texto nºs 1 a 8;

2ª. Contrariamente ao decido no aresto recorrido, o DL 445/91, de 20 
de Novembro, é aplicável ao licenciamento de todas as obras de cons-
trução civil, o que inclui necessariamente obras e trabalhos de alteração 
a construções previamente licenciadas (cf. art. 4º do DL 555/99, de 16 
de Dezembro) – cfr. texto nºs 2 e 4;

3ª. O art. 61º do DL 445/91 não admite quaisquer excepções à regra 
do deferimento tácito, para além das que constavam do seu nº 2, nem 
estabelece distinções consoante se trate de obras não iniciadas ou já 
iniciadas, não sendo admissível qualquer interpretação contra cives (v. 
art. 266º da CRP e art. 3º do CPA) – cfr. texto nºs 5 e 6;

4ª. A não se considerar aplicável a regra do deferimento tácito prevista 
no art. 61º do DL 445/91, sempre se teria de concluir pela aplicação das 
regras gerais do procedimento administrativo, maxime, do disposto no 
art. 108º do CPA – cfr. texto nº 7;

5ª. A pretensão da ora recorrente foi assim tacitamente deferida em 
1999.05.25, ex vi do disposto nos arts. 19º, 35º, 47º e 61º do DL 445/91 
(cf. art. 29º do normativo citado) e no art. 108º do CPA (v. Ac. STA de 
1977.07.21, BMJ 274/291) – cf. texto nºs 1 a 8;

6ª. O parecer desfavorável do PNSC, de 1999.04.12, é absolutamente 
irrelevante, pois foi emitido após o decurso do prazo legalmente fixado 
(v. art. 35 do DL 445/91, de 20 de Novembro)  - cf. texto nºs 9 e 10;

7ª. O douto acórdão recorrido enferma assim de manifestos erros de 
julgamento, devendo ser adoptada in casu a tese consagrada nos doutos 
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acórdãos do STA (Secção) de 1998.11.23 (Proc. 25535) e do STA (Pleno) 
de 1991.06.23 (BMJ) 408/309)  - cfr. texto nºs 9 a 11;

NESTES TERMOS,
Deverá ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se o 

douto acórdão recorrido, com as legais consequências.
SÓ ASSIM SE DECIDINDO SERÁ
CUMPRIDO O DIREITO E FEITA JUSTIÇA.
O Vereador recorrido contra -alegou (fls. 326, ss.), pugnado pela 

confirmação do acórdão recorrido.
O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer 

(fls. 342/343):
Em nosso parecer, não se vislumbra resultar das alegações da re-

corrente qualquer razão para divergir da firme jurisprudência deste 
STA, segundo a qual a legalização de obras executadas sem licença 
prévia legalmente exigida, nos termos do Art.º 29º nº 2 do Decreto -Lei 
nº 445/91, de 20 de Novembro, é uma realidade de natureza diferente 
do licenciamento prévio de obra a executar, pelo que lhe é inaplicável 
o regime de deferimento tácito previsto no Art.º 61º, nº 1 do mesmo 
diploma e no Art.º 108º, nºs 1 e 3, alínea a) do CPA  - Cfr. jurisprudência 
invocada no anterior parecer, a fls. 172, reiterada posteriormente nos 
recentes Acórdãos deste STA, de 7/6/05, rec. 0305/05 e de 11/10/05, 
rec. 01029/04.

Deverá assim, quanto a esta questão, confirmar -se o entendimento 
perfilhado neste sentido no douto Acórdão recorrido, negando -se pro-
vimento ao recurso.

Consequentemente, face ao entendimento, que se perfilha, de o 
silêncio da Administração, em matéria de legalização de obras não 
poder valer como deferimento tácito da respectiva pretensão, resulta 
prejudicado o conhecimento da oposição de julgados  - a manter -se 
o juízo da sua existência  - quanto à questão da admissibilidade legal 
do parecer intempestivamente emitido por entidade estranha ao Mu-
nicípio, por carecer totalmente de utilidade decidir se, como sustenta 
o recorrente, o parecer emitido fora do prazo legal, em 12/4/99, pela 
Comissão Directiva do Parque Nacional Sintra -Cascais, não obsta à 
formação do acto de deferimento tácito do seu pedido de legalização 
(Cfr. conclusões 5ª e 6ª das alegações do presente recurso, a fls. 302, 
e conclusões 1ª e 2ª das alegações do recurso jurisdicional interposto 
para a Secção, a fls 149).

Deverá pois, nesta parte, em nosso parecer, julgar -se findo o re-
curso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. O acórdão recorrido baseou -se, na seguinte matéria de facto:
. A ora recorrente é dona do prédio sito em Galamares, Casal do Tor-

rado, freguesia de S. Martinho, município de Sintra, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 9°, secção P, da freguesia de S. Martinho.

. Em 21.11.1993 deu entrada nos serviços da Câmara Municipal de 
Sintra um pedido de licenciamento de obra particular, pelo prazo de 8 
meses, em nome da recorrente, respeitante à construção de uma moradia 
unifamiliar, o qual deu origem ao processo nº 10857/93 (documento de 
fls. 2 do processo instrutor).

. Após emissão de parecer favorável pela Comissão Instaladora da 
área de Paisagem Protegida Sintra Cascais, homologado por despacho 
do Presidente do Instituto para a Conservação da Natureza de 2.3.1994, a 

Câmara Municipal de Sintra deliberou, em 11.5.1994, aprovar o referido 
projecto de licenciamento.

. Em 24.3.1995 foi emitido o alvará de construção nº 266/95, com 
validade até 24.11.1995 (documento de fls. 110 do processo instrutor).

. No dia 23.11.1995 a recorrente entregou nos serviços da Câmara 
Municipal de Sintra um requerimento de prorrogação do prazo da refe-
rida licença de construção (documento de fls. 105 do processo instrutor).

. Tendo os serviços de fiscalização concluído que a obra estava a ser 
construída em desconformidade com o projecto aprovado, foi emitido 
parecer no sentido de ser indeferida a pretensão da ora recorrente (do-
cumentos de fls. 101 a 103 do processo instrutor).

. Em 20.10.1997 a ora recorrente apresentou nos serviços da Câmara 
Municipal de Sintra requerimento de licenciamento respeitante às alte-
rações efectuadas no decorrer da obra, nos seguintes termos  - fls. 607 
do processo instrutor:

“(...)
As peças que acompanham este “Projecto de Alterações”, explicitam 

as mudanças que agora se pretendem licenciar e que são o resultado 
de adaptações que se tomaram necessárias no “Casal do Torrado”, 
situado em Galamares, Sintra. Trata -se de um conjunto edificado que 
é composto pela moradia unifamiliar, recentemente construído por um 
antigo armazém, e ainda por uma vacaria.

Incide o presente projecto de alterações em ajustamentos verificados 
nestes três edifícios.

A moradia sofreu pequenas transformações que resultaram quer da 
redefinição do programa quer de ajustamentos verificados em obra. 
Conforme se pode verificar, não existem mudanças na volumetria do 
edifício, pelo que se mantêm os indicadores expressos na ficha técnica 
que acompanhou este projecto.

O antigo armazém foi reaproveitado e procedeu -se à alteração do 
uso deste espaço. No volume da edificação existente foi criada uma 
garagem para dois automóveis, foi adaptada uma parcela da construção 
existente para a casa dos caseiros, e foi isolado o topo poente que se 
transformou em “capela”. Exteriormente a única mudança significativa 
é a que resulta da marcação da capela, espaço que se pretendeu valorizar 
e marcar neste conjunto.

A antiga vacaria foi também objecto de alterações no uso do espaço 
construído. A solução projectada prevê a transformação em adega, e em 
instalações diversas de apoio à agricultura. No topo poente foi criada 
uma cavalariça, enquanto que na frente sul se propõe a construção de 
uma piscina. As zonas de apoio à piscina encontram também integradas 
no volume que constituía a antiga vacaria. Num corpo adjacente agora 
projectado localizar -se -ão as zonas técnicas e uma cisterna, destinadas 
a apoiar o “Casal do Torrado “.

Com o conjunto de alterações agora projectado, torna -se possível 
integrar a nova moradia numa envolvente tratada e recuperada, objecto 
de um cuidado arranjo de exteriores, a qual foi repensada, no que se 
relaciona com o uso dos espaços construídos, por forma a evitar os 
conflitos de utilização que anteriormente verificados.

(...)”
. A recorrente foi notificada, em 30.4.1998, para juntar determinados 

elementos ao referido requerimento, o que fez em 10.9.1998.
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. Após a junção destes elementos a Câmara Municipal de Sintra 
remeteu o processo ao Parque Natural de Sintra Cascais, a fim de obter 
a autorização desta entidade.

. Em 8.2.1999 a recorrente procedeu à junção das peças que constam 
de fls. 547 a 550 do processo instrutor, exigi das pela legislação relativa 
àquele parque natural.

. Em 12.4.1999 a Comissão Directiva do Parque Natural Sintra Cascais 
decidiu não autorizar as alterações ao projecto inicial pretendidas pela 
recorrente, com os seguintes fundamentos (documentos de fls. 547 a 
550 do processo instrutor):

“(...)
Antecedentes:
1  -Em reunião da Comissão Instaladora da ex -A.P.P.S.C. de 7 de Se-

tembro de 1992, foi emitido parecer favorável à viabilidade de construção 
de moradia com área máxima de construção de 500 m2, no referido 
terreno, assim como à recuperação e remodelação das construções 
existentes sem aumento da sua área coberta;

2  - Em 4 de Março de 1994, foi emitido e homologado, pela CI da 
ex -A.P.P.S.C. e pelo Presidente do I.C.N., parecer favorável ao projecto 
de construção de moradia, a implantar no mesmo terreno, com área 
máxima de 500m2, pois o projecto apresentado respeitava os condicio-
nantes do parecer anterior;

3  - Em 16 de Novembro de 1998, deu entrada neste sector o projecto 
de alterações de moradia e anexos mas estavam em falta algumas peças 
necessárias à correcta instrução do processo. Essas peças foram entregues 
directamente pelo requerente em 8 de Fevereiro de 1999;

4  - Pretende agora o requerente licenciar as alterações executadas na 
moradia, nos dois anexos e, ainda, um muro em alvenaria que limita 
parte da propriedade.

A área total de construção do projecto inicial excede largamente 
o disposto no nº 3 do Art. 15° do actual Dec. Reg. nº 9/94, de 11 de 
Março:

 - Área total de construção permitida: 500 m2;
 - Área total de construção existente: 1.700 m2.
No entanto, não são aplicáveis, neste caso, as disposições do artigo 15° 

do actual Dec. Reg. Nº 9/94, de 11 de Março, relativas à área máxima 
de construção, pois o parecer emitido a 4 de Março de 1994 continua 
vigente, por não possuir prazo limite de validade.

Dos ajustamentos resulta um acréscimo de 180 m2 à área total de 
construção pre -existente;

Em relação ao muro em alvenaria, este não respeita a altura máxima 
permitida (1 m), elevando -se até aos 2,85m disposição da al. b) do nº 6 
do Art. 70 do Dec. Reg. acima referido).

Face ao acima exposto e porque o projecto de alterações apresenta 
inconformidades com o Regulamento do P. 0. do P.N.S.C., sugere -se 
um parecer negativo.

É tudo quanto me cumpre informar.
(...)”
. A recorrente foi notificada em 10.5.2000 para se pronunciar sobre 

este parecer e outros elementos relacionados com o mesmo que apon-
tavam no sentido do indeferimento, para que se pronunciasse em sede 
de audiência prévia documentos de fls. 542 a 566 do processo instrutor.

A recorrente pronunciou -se no sentido de dever ser reconhecido o 
requerimento tácito do pedido de licenciamento das alterações em apreço 
 - fls. 533 do processo instrutor.

. Foi então emitida a informação que consta a fls. 530 -531 do processo 
instrutor, da qual se extrai o seguinte:

“(...)
No dia 30 de Maio de 2000 deu entrada no Departamento de Ur-

banismo da Câmara Municipal de Sintra uma exposição formulada 
pela Requerente identificada em epígrafe, relativamente a projecto de 
alterações de obra sita no Casal do Torrado, Galamares, Freguesia de 
S. Martinho, Concelho de Sintra.

Analisada a exposição, verifica -se que a Requerente solicitou que 
fosse reconhecida a formação do deferimento tácito do projecto de al-
terações, que tinha sido entregue no dia 16/11/98, tendo sido entregues 
os elementos solicitados no dia 812/99, porquanto se verificou o decurso 
de tempo necessário para a verificação do acto tácito.

Mais alega a Requerente que o projecto de alterações consubstancia 
um aumento da área construí da de 180 m2, o que perfaz 8 % da área 
total construída, reconstruída e aprovada.

Com efeito, consultado o processo, verifica -se que o decurso do tempo 
deu origem à formação de acto tácito de deferimento do projecto de 
arquitectura (alterações), entregue, nos termos do artigo 29°, n° 2, em 
conjugação com os artigos 17°, n° 2 e 61 ° do regime de licenciamento 
de obras particulares.

No entanto, em informação dos serviços técnicos camarários emitida 
em 9/3/2000, é referido que o projecto de obra se encontra integrado, de 
acordo com o PNSC, em área de ambiente rural de elevada protecção 
paisagística, e no PDM em Espaço Agrícola nível 1 e nível 2, existindo 
parecer desfavorável da Comissão Directiva do PNSC.

Analisado, por seu turno, o referido parecer, neste se refere que o 
projecto desconforme às normas do Decreto Regulamentar n° 9194, de 
11 de Março, que consagra o Plano de ordenamento do PNSC, porque, 
por um lado, dos ajustamentos propostos pelo projecto de alterações 
resulta um acréscimo de 180 m2 à área total de construção pré existente; 
por outro lado, foi considerado que, relativamente ao muro de alvenaria, 
este não respeita a altura máxima permitida, nos termos do artigo 70, 
n° 6, alínea a) do referido Decreto Regulamentar.

Desta forma, e dado o parecer desfavorável emitido pelo PNSC ser 
vinculativo, de acordo com o disposto no artigo 25° n° 1 do Decreto 
Regulamentar acima identificado, propõe -se a revogação do acto tá-
cito de deferimento do projecto de alterações, com fundamento na 
sua invalidade, por vício de forma  - desrespeito de parecer vincula-
tivo desfavorável  - de acordo com o disposto nos artigos 138°, 141° e 
142° do CPA tendo em atenção que a revogação não é extemporânea.”

. Parecer este de que a recorrente foi notificada por ofício de 24.7.2000 
 - fls. 527 do processo instrutor.

. Em 15.12.2000 a Comissão Técnica do Departamento do Urbanismo 
da Câmara Municipal de Sintra emitiu o parecer de fls. 522 -523 do 
processo instrutor do qual se extrai o seguinte:

“(...)
O projecto de alterações em análise está inserido em “Espaço Agrícola 

Nível 1 e 2”  - Plano Director Municipal e “Área de Ambiente Rural de 
Elevada Protecção Paisagística”.
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Face ao agravamento dos parâmetros urbanísticos já anteriormente 
ultrapassados e ao parecer desfavorável transmitido pelo Parque Na-
tural Sintra Cascais (em 7 de Abril de 1999, considera -se a emissão de 
parecer desfavorável, (...)”

. Em 21.3.2001 a autoridade recorrida emitiu o despacho ora im-
pugnado:

“INDEFERIDO nos termos do parecer da Comissão Técnica 
art. 98° PDM”  -  documento 1 da petição de recurso e de fls. 521 do 
processo instrutor.

3. A recorrente interpôs no TAC de Lisboa recurso contencioso de 
anulação do despacho, de 31.3.01, do Vereador da Câmara Municipal de 
Sintra, que indeferiu pedido de licenciamento de obras, efectuadas em 
desconformidade com o projecto de construção de moradia unifamiliar 
aprovado, em 11.5.94, pela mesma Câmara Municipal.

A sentença que negou provimento a esse recurso contencioso veio a 
ser confirmada pelo acórdão ora recorrido.

Contra o decidido, alegou a recorrente que aquele indeferimento 
é ilegal, por constituir revogação de deferimento tácito, constitutivo 
de direitos, que se formou sobre o indicado pedido de licenciamento 
de obras, por falta de tempestiva pronúncia da ora recorrida Câmara 
Municipal de Sintra.

Diverso foi, todavia, o entendimento seguido no acórdão recorrido. 
No qual, a propósito, se considerou:

…
Na verdade, está -se, no caso sub júdice,..., perante um licenciamento 

a posterori de obras executadas em desconformidade com o projecto 
aprovado, consubstanciando, por isso, um pedido de legalização de 
obras executadas sem licença prévia legalmente exigida, nos termos do 
art.º 29º, nº 2, do Decreto -Lei nº 445/91, de 20 de Novembro.

Pelo que, “na senda do entendimento que este STA tem vindo a per-
filhar, nesta matéria, o silencio da Administração não vale aqui como 
autorização ou deferimento tácitos, sendo -lhe inaplicável o regime do 
deferimento tácito dos pedidos de licenciamento de obras particulares 
previsto os Art.ºs 35º, nºs 5 e 7 e 61º, nº 1, ambos daquele diploma e 
no Art.º 108 do CPA.

Neste sentido, por todos, o recente Acórdão do STA, de 12/10/04, 
rec. 0908/03 e a jurisprudência nele expressamente invocada, a que 
inteiramente aderimos”.

Nestas situações, a regra é a do indeferimento tácito, o que, só por si, 
impediria a verificação do arguido vício, face à não formação do alegado 
deferimento tácito e consequente impossibilidade da sua revogação.

…
Em sentido contrário, a recorrente, invocando o decidido no acórdão 

de 21.7.97, indicado com fundamento do presente recurso, sustenta 
que o DL 445/91, de 20 de Novembro, é aplicável ao licenciamento de 
todas as obras de construção civil, o que inclui necessariamente obras e 
trabalhos de alteração a construções previamente licenciadas. O art. 61 
desse diploma – acrescenta – não admite quaisquer excepções à regra 
do deferimento tácito, para além das que constavam do seu nº 2, nem 
estabelece distinções consoante se trate de obras não iniciadas ou já 
iniciadas. E defende, ainda que, a não se considerar aplicável a regra do 
deferimento tácito prevista no art. 61º do DL 445/91, sempre se teria de 

concluir pela aplicação das regras gerais do procedimento administrativo, 
maxime, do disposto no art. 108º do CPA (cf. concl. 2 a 4).

Assim a questão a decidir consiste em saber se, na ausência de deci-
são sobre pedido de legalização de obras efectuadas sem licença, este 
deve considerar -se tacitamente deferido, por aplicação do disposto no 
art. 62 (1), nº 1 do citado DL 445/91.

Sobre tal questão, a orientação largamente dominante da jurisprudên-
cia deste Supremo tribunal entende, como nota o acórdão recorrido, que 
a legalização de obras construídas sem licença é uma realidade diversa 
do licenciamento prévio de obras a edificar e que, por via dessa diferente 
natureza, a situação não é enquadrável no regime especial de deferimento 
tácito consagrado nos arts 62, nº 1 e 35, nº 7 do DL 445/91, de 20 de 
Novembro, sendo -lhes aplicável a disciplina legal dos arts 165 a 168 
do RGEU e do art. 109 do CPA (2).

É este entendimento, não infirmado pela recorrente, que agora se 
reitera.

Com efeito, tal como o citado acórdão de 23.10.97 (Rº 36597) bem 
se considerou,

(…)
Dispunha o art.º 29º do DL 445/91, sob a epígrafe «Alterações ao 

projecto» que:
«1. Até emissão do alvará de licença de utilização não são permitidas 

quaisquer alterações ao previsto nos projectos que não decorram de 
simples ajustamentos em obra.

2. Qualquer alteração não mencionada no número anterior está sujeita 
ao processo de licenciamento previsto no presente diploma, mediante 
projecto a apresentar pelo mesmo autor ou por terceiro, desde que 
devidamente autorizado por aquele».

Este preceito, que numa redacção posterior não aplicável ao caso 
sofreu alterações significativas (DL 250/94 -15OUT), veio contrariar uma 
prática administrativa seguida no domínio do DL 166/70 que consistia em 
não sujeitar a licenciamento prévio as alterações ao projecto, que apenas 
eram retratadas nas chamadas «telas finais», cuja aprovação sanava a 
ilegalidade resultante da não conformidade entre o projecto aprovado 
e a obra executada. A lei passou a obrigar expressamente  - o que talvez 
não seja inovador nem estritamente necessário, pois já resultaria das 
regras gerais  - a sujeitar a prévio licenciamento pela câmara municipal 
quaisquer alterações ao projecto no decurso da obra, salvo se couberem 
no conceito de «simples ajustamentos em obra».

(…)
Da sujeição dessas alterações ao processo de licenciamento decorre (i) 

que o interessado tem de sujeitar as alterações que projecta a aprovação 
camarária prévia e (ii) que a valoração do silêncio administrativo se faz 
como se uma pretensão nova se tratasse.

Formar -se -ia, portanto, deferimento tácito se a recorrente tivesse 
requerido a aprovação das alterações antes de realizar (ou iniciar a rea-
lização) das obras que constituem um desvio relativamente ao projecto 
anteriormente aprovado.

Todavia, a recorrente optou por realizar as obras antes de obter a 
aprovação camarária para essa divergência. Nessa medida, as obras que 
quer ver tacitamente aprovadas são obras executadas sem licença. Não 
distinguindo a lei, tanto são obras sem licença aquelas para as quais 
falte de todo aprovação camarária (a «construção clandestina»), como 
aquelas que estejam desconformes com a aprovação concedida (salvo 
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se couberem no conceito de «ajustamentos em obra», cujos contornos 
a economia da decisão não obriga a traçar).

(...)
A jurisprudência deste Supremo Tribunal, embora construída com 

os dados legislativos decorrentes do DL 166/70 e legislação comple-
mentar, é largamente dominante no sentido de que apenas são objecto 
de deferimento tácito os pedidos de licenciamento e não os pedidos de 
legalização de obras executadas sem licença, que seguem a regra geral 
do indeferimento tácito (...).

Esta jurisprudência está bem retratada na seguinte passagem do citado 
acórdão de 8/6/93, que se acompanha:

«Na verdade, os pedidos que podem conduzir ao deferimento tácito 
nos termos do citado artigo 13º nº 1, do Decreto -Lei nº 166/70 são 
aqueles que têm por objecto as matérias referidas no artº 1º alíneas a), 
b) e c) do mesmo diploma legal.

Ora, todas essas matérias pressupõem uma situação de obras projec-
tadas e a executar [cfr. artigos 1º, nº 1, alínea b) e 2º, nº 2].

E compreende -se que assim seja, pois, tendo o licenciamento a natu-
reza de ‘autorização policial’ para assegurar interesses de ordem pública 
e a prevenção de danos sociais, há -de ele traduzir uma intervenção 
administrativa a priori.

Não assim no caso dos autos em que as obras a ‘licenciar’ estão já 
efectuadas.

De resto, as razões que nos casos de licenciamento municipal para 
obras justificava o deferimento tácito quedam sem qualquer sentido 
quando os pedidos se reportam a construções realizadas sem autori-
zação.

Na verdade, a celeridade que se visa imprimir ao funcionamento 
da Administração tem em especial conta o interesse dos particulares 
numa decisão pronta que os habilite a iniciar as obras projectadas; mas 
já o interesse nessa prontidão se torna irrelevante ou indigno de tutela 
jurídica numa situação em que o particular se colocou numa situação 
ilícita, construindo sem licença (cfr. acórdão deste Supremo Tribunal 
Administrativo de 13 de Fevereiro de 1992 processo nº 29568).»

Ora, o DL 445/91  - 20NOV não introduziu modificações que justifi-
quem inversão deste entendimento no sentido da aplicação do regime 
de deferimento tácito aos pedidos de legalização de obras executadas 
sem licença ou em desconformidade com o projecto aprovado.

Não é procedente o argumento literal extraído pela recorrente do 
artº 1º/1 -a) de que o diploma legal pretendeu reformular o processo de 
licenciamento, sem criar regras especiais para a legalização de traba-
lhos já realizados, pois visou -se estabelecer um procedimento unitário 
aplicável a “todas as obras de construção civil”.

Da literalidade deste preceito relativo à definição do âmbito de apli-
cação do diploma nada se pode retirar que abra caminho a uma nova 
perspectiva da questão porque o texto se mantém idêntico  - nessa parte 
ipsis verbis  - ao do artº 1º/1 - a) do DL 166/70.

O que a nova lei diz, exactamente como dizia o diploma legal subs-
tituído, é que todas as obras de construção civil estão sujeitas a licen-
ciamento municipal. Daqui nada se extrai de novo para concluir que 
o objecto do regime jurídico instituído pelo DL 445/91 deixou de ser 
o licenciamento ou autorização a conceder pela Administração previa-
mente ao exercício pelo particular dessa actividade administrativamente 
condicionada, passando a abranger também a regularização da situação 

jurídico -administrativa das obras que devendo ter sido sujeitas a licen-
ciamento o não tenham sido.

O sistema do licenciamento de obras gizado pelo DL 445/91 pressupõe 
que o licenciamento precede a construção. Toda a disciplina do diploma 
está construída neste pressuposto, porque o licenciamento de obras parti-
culares de construção civil é tecnicamente uma autorização, sendo embora 
discutível se se trata de uma autorização constitutiva ou de uma autorização 
permissiva (Cfr. Rogério Ehrhardt Soares, Direito Administrativo, lições 
policopiadas, 1978, pg. 116; sobre a problemática geral da fonte do cha-
mado jus aedificandi, Alves Correia, O Plano Urbanístico e o Principio 
da Igualdade, pg. 348 e sgs). A autorização é o “acto administrativo que 
permite a alguém o exercício de um seu direito ou de poderes legais. A 
entidade autorizada possui, pois, um direito ou certo poder mas o exercício 
deles está -lhe vedado antes que intervenha previamente o consentimento 
da Administração, fundado na apreciação das circunstâncias de interesse 
público que possam tornar conveniente ou inconveniente esse exercício” 
(Marcello Caetano, Manual..., Vol. I, pg. 459).

Ora, quem pede a aprovação de projecto correspondente a obras já rea-
lizadas não pretende uma autorização para exercer o direito de construir, 
mas uma aprovação para manter o ilegalmente realizado por falta de pré-
vio licenciamento. A pretensão material do requerente nessa circunstância 
coloca -se fora do âmbito traçado pelo artº 1° do DL 445/91 e, portanto, da 
valoração positiva do silêncio administrativo cominada pelo respectivo 
artº 62°/1. Aplica -se -lhe o regime de legalização decorrente do artº 167º 
do RGEU, que não foi revogado pelo DL 445/91 (questão diferente, 
em que não importa entrar atendendo ao objecto do recurso e que não 
interfere com a valoração negativa ou positiva do silêncio administrativo, 
é a de determinar a extensão dos poderes discricionários ou vinculados 
quanto à legalização; cfr. André Folque Ferreira, A ordem municipal de 
demolição de obras ilegais. Estudo para a compreensão das relações 
entre o poder de demolição e o poder de licenciar construções, Revista 
Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, nº 5166, pag. 46 e sgs.).

O argumento teleológico de interpretação concorre no mesmo sen-
tido. O particular que submete a sua intenção de construir a pedido de 
aprovação do projecto não deve ver a sua iniciativa sujeita à inércia 
administrativa no desempenho das competências que condicionam 
essa iniciativa. Por isso, foi este um dos primeiros domínios em que a 
lei atribuiu ao silêncio administrativo valor jurídico positivo, isto é, de 
aprovação ou deferimento tácito. Mas já não pode reclamar a mesma 
protecção, quem se coloca em infracção ao sistema de licenciamento e 
portanto fora do âmbito de protecção contra a inércia administrativa que 
o caracteriza, concretizando a iniciativa de construir antes de a sujeitar 
à aprovação e subsequente licenciamento. Perante obras já realizadas, 
a atribuição de valor positivo ao silêncio nunca poderia ter como jus-
tificação material a necessidade de não fazer suportar ao particular as 
consequências da demora na decisão administrativa na realização da 
obra pela simples razão de que a obra já está feita.

(…)
Alega, ainda, a recorrente que, a não se considerar aplicável, no caso 

sujeito, o disposto no invocado art. 61, do DL 445/91, sempre se teria de 
concluir pela aplicação das regras gerais do procedimento administrativo, 
designadamente do disposto no nº 1 do art. 108 (3) do CPA.

Todavia, diversamente do que pretende a recorrente, o novo regime 
de valoração do silêncio da Administração decorrente do CPA, também 
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não prejudica o referido entendimento jurisprudencial, que temos por 
acertado.

Como bem se ponderou, também, no citado acórdão de 23.10.97,
…
O artº 108º/1 do CPA estabelece que, quando o exercício de um direito 

por um particular dependa de aprovação ou autorização administrativa, 
consideram -se estas concedidas se a decisão não for proferida no prazo 
estabelecido por lei.

O licenciamento de obras particulares vem expressamente referido 
na cláusula legal concretizadora do artº 108º/3 como dependente de 
aprovação ou autorização de órgão administrativo, para este efeito.

Mas daqui nada se retira em favor da recorrente.
Este preceito refere -se ao licenciamento de obras, recebendo o con-

ceito operante no diploma que rege o respectivo procedimento especial. 
A autorização administrativa que se considera tacitamente concedida 
pelo silêncio administrativo é a que respeitar ao exercício do direito de 
construir de acordo com o projecto previamente apresentado ou com as 
alterações ao projecto previamente introduzidas, que é o disciplinado 
pelo DL 445/91 e legislação complementar. Mas não a legalização de 
obras executadas em desconformidade com o projecto, que é a realidade 
considerada no caso sub judice, porque a lei fala em «exercício de um 
direito por um particular» e os titulares de licenças de construção não 
têm o direito de realizar tais obras …

Neste sentido, vejam -se, ainda, os acórdãos de 26.9.02 (Rº 485/02), 
de 12.10.04 (Rº 908/03), de 7.6.05 (Rº 305/05) e de 11.10.05 
(Rº 1029/04).

É, pois, de manter o decidido no acórdão recorrido, no sentido de que 
não se formou o pretendido deferimento tácito do pedido, formulado 
pela recorrente, em 20.10.97, de legalização das obras efectuadas em 
desconformidade com a licença de construção, que anteriormente lhe 
fora concedida.

E, assim sendo, fica prejudicado o conhecimento da questão, relati-
vamente à qual igualmente vem invocada oposição de julgados e que se 
prende com a (ir)relevância do parecer, emitido pelo PNSC, para além 
do prazo legalmente fixado.

Com efeito, não valendo o silêncio da Administração, face ao for-
mulado pedido de legalização de obras, como deferimento tácito deste 
pedido, nenhuma utilidade residiria em apurar se, como pretende a 
recorrente (concl. 6ª), o referido parecer, por ter sido extemporaneamente 
emitido, não obsta à formação do pretendido deferimento tácito daquele 
mesmo pedido de legalização de obras.

A alegação da recorrente é, em suma, totalmente improcedente.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, sendo a taxa de justiça e a procuradoria, respec-

tivamente, de € 400,00 (quatrocentos euros) e € 200,00 (duzentos euros).
Lisboa, 29 de Maio de 2007 — Adérito Santos (relator) — Azevedo 

Moreira — Santos Botelho — Maria Angelina Domingues — Pais 
Borges — Jorge de Sousa — Rosendo José — Costa Reis.

(1) Artigo 61º (Actos tácitos):
1. A falta de decisão, aprovação ou autorização nos prazos fixados no presente diploma 

corresponde ao deferimento tácito da respectiva pretensão.
2. …

(2) Vd., entre outros, o acórdão do Pleno de 31.3.98 (Rº 39.598) e os acórdãos da 1ª Secção, 
de 25.9.97 (Rº 42789), de 23.10.97 (Rº 36957), de 6.5.98 (Rº 39600), de 19.5.98 (Rº 43433), 
de 24.5.01 (Rº 47069), de 27.11.01 (Rº 48064), de 26.9.02 (Rº 485/02), de 12.10.04 (Rº908/03, 
de 7.6.05 (Rº 305/05) e de 11.10.05 (Rº 1029/04).

(3) Artigo 108º (Deferimento tácito)
1. Quando a prática de um acto administrativo ou o exercício de um direito por um par-

ticular dependam de aprovação ou autorização de um órgão administrativo, consideram -se 
estas concedidas, salvo disposição em contrário, se a decisão não for proferida no prazo 
estabelecido por lei.

2. …
3. Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram -se dependentes de aprovação 

ou autorização de órgão administrativo, para além daqueles relativamente aos quais leis 
especiais prevejam o deferimento tácito, os casos de:

a) Licenciamento de obras particulares;
b) …

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Novo sistema retributivo. Remunerações acessórias. Pessoal 
da DGCI.

Sumário:

Aos funcionários em regime de requisição que tenham ingres-
sado no quadro da Direcção-Geral das Contribuições e Im-
postos em data posterior à entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 187/90, de 7 de Junho — pertencendo, por isso, até 
essa integração ao quadro de origem — não é aplicável o 
regime de integração na nova estrutura salarial previsto 
no artigo 30.º, n.os 2 e 3 do Decreto-Lei n.º 353/A/89, de 
16 de Outubro.

Processo n.º 785/05 -20.
Recorrente: Florinda Maria Marques Casal dos Santos Luzio.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Cândido de Pinho.

Acordam no Pleno da Secção do Contencioso Administrativo:
Florinda Maria Marques Casal dos Santos Luzio, inconformada 

com o acórdão proferido na 2ª Subsecção deste STA em 29/03/2006 – que 
negara provimento ao recurso jurisdicional interposto do acórdão do 
TCA, que por seu turno havia negado provimento ao recurso contencioso 
que ali interpusera do indeferimento tácito atribuído ao Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais em sede de recurso hierárquico do despa-
cho do Director -geral dos Impostos de 14/07/2000  - dele recorreu para 
o Pleno por alegada oposição com o acórdão proferido pelo STA em 
29/05/2002, no Processo nº 48243.

Lavrado despacho interlocutório a reconhecer a invocada oposição, 
apresentou a recorrente na oportunidade as alegações de recurso, que 
concluiu da seguinte maneira:

«a) Como sustenta o douto Acórdão fundamento, embora o DL 187/90 
de 7/6 não aluda, no seu art. 3°, às normas do art. 32° do DL 353 -A/89, 
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nem por isso este último preceito (que por sua vez remete para o art. 30° 
do mesmo diploma) deixa de produzir os seus efeitos naqueles casos, 
como o dos autos, em que à data da publicação do DL 187/90 de 7.6 se 
não tinha ainda produzido a integração no quadro da DGCI de funcio-
nários que se encontravam então requisitados na DGCI e só mais tarde 
foram integrados no respectivo quadro.

b) Para efeitos remuneratórios, a situação dos funcionários que não es-
tavam ainda integrados no quadro da DGCI mas que já exerciam funções 
na DGCI como requisitados e recebendo, legalmente, as remunerações 
acessórias (cfr. art. 32º b) do DL 353 -A/89), tem de ser resolvida pela 
conjugação das aludidas normas dos dois diplomas (maxime do nº 5 do 
art. 30° do DL 353 -A/89) conjugado com o despacho do Sr. SEO, de 
forma que, da aplicação do NSR lhes não resulte qualquer diferenciação 
de vencimentos em relação aos funcionários já integrados (no quadro 
da DGCI) na mesma categoria. A tal obriga o princípio da igualdade 
de tratamento vertido nos arts. 13º e 59º da Constituição que na inter-
pretação restritiva que dos arts. 2º e 3º do DL 187/89 e 30ºe 32º do DL 
nº 353 -A/89 faz o Acórdão recorrido apenas considerando aplicável aos 
funcionários já integrados no quadro da DGCI (cfr. art. 2º do DL 187/90) 
a norma de transição para o NSR do art. 3º nº 4 da mesmo DL 187/90, 
faz uma interpretação inconstitucional desses preceitos com violação 
dos aludidos arts. 13º e 59º da Constituição».

Alegou, igualmente, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 198 e sgs.).

O digno Magistrado do MP opinou no sentido do acórdão recorrido 
e, assim, manifestando -se pelo improvimento do recurso.

Decidindo.
II - Os Factos
Vem dada por provada no acórdão recorrido a seguinte factuali-

dade:
«a) A recorrente pertencia ao quadro da Direcção -Geral do Comércio 

Externo, onde detinha a categoria de Técnica Auxiliar de 1ª classe, 
tendo pedido a sua requisição para a Direcção -Geral das Contribuições 
e Impostos em Maio de 1989;

b) Por despachos do Director -Geral dos Impostos e do Director -Gera1 
do Comércio Externo de, respectivamente, 28/2/90 e 4/12/89, foi auto-
rizada a requisição da recorrente, que veio a tomar posse, na DGCI, em 
16/4/90, passando a prestar serviço na Direcção de Finanças do Porto;

c) À data da sua requisição, a recorrente detinha 3 diuturnidades e 
vencia pela Letra L, correspondente à categoria de Técnico Auxiliar de 
1ª classe, passando a auferir a partir da data da sua tomada de posse 
na DGCI, para além do vencimento correspondente à categoria, as 
remunerações acessórias correspondentes à participação no prémio de 
cobrança, nos emolumentos, nas custas e nas multas, de acordo com o 
previsto nos arts. 98º e 99º, do Dec. Reg. 42/83, de 20/5;

d) As referidas remunerações acessórias foram -lhe abonadas até 
30/9/90;

e) Por despachos do Director -Geral dos Impostos e do Director -Geral 
do Comércio Externo de, respectivamente, 12/1/93 e 3/12/93, foi a re-
corrente transferida para o quadro de pessoal da DGCI, para a categoria 
de 2ª Oficial;

f) Através do requerimento constante de fls. 15 a 18 do processo 
principal, cujo teor aqui se dá por reproduzido, a recorrente, invocando 
que lhe devia ser aplicado o despacho conjunto dos Secretários de Es-

tado do Orçamento, dos Assuntos Fiscais e da Administração Pública 
e Modernização Administrativa de 9/3/99, solicitou, ao Director -geral 
dos Impostos que fosse integrada “no NSR em escalão da escala remu-
neratória da sua categoria idêntica àquela em que foram integrados 
os seus colegas que à data de 1/10/89 já pertenciam ao quadro da 
DGCI e dispunham do mesmo número de diuturnidades da requerente, 
bem assim como abonada do diferencial de integração previsto, agora 
com os valores corrigidos na sequência da correcção ordenada pelo 
despacho conjunto, seja, escalão 6, mais 18.100$00, de diferencial de 
integração, com efeitos retroactivos a 16/4/90, data da sua tomada de 
posse na DGCI”

g) Sobre esse e outros requerimentos idênticos, em 3/7/2000, foi 
emitido o parecer nº 79/AJ/00, constante de fls. 21 a 24 do processo 
principal, cujo teor aqui se dá por reproduzido e onde se concluía que 
a pretensão dos requerentes não podia merecer deferimento, uma vez 
que a revisão objecto do despacho não lhes era aplicável;

h) Sobre o parecer referido na alínea anterior, foi proferido o se-
guinte despacho: “Concordo, sem prejuízo da situação ser reanalisada 
após decisão do pedido de reconhecimento do direito às remunerações 
acessórias, que não foi considerado face ao despacho do SESEO de 
19 -04 -91.

14 -07 -00 Pelo Director -Geral
João R. E. Dmiío Subdirector -Geral “
i) Em 20/9/2000, através do requerimento constante de fls. 11 a 13 

do processo principal cujo teor aqui se dá por reproduzido, a recorrente 
interpôs, para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, recurso 
hierárquico do despacho transcrito na alínea anterior;

j) Sobre esse recurso hierárquico não foi proferida qualquer deci-
são;

j) Sobre a “transição do pessoal dirigente da DGCI e do pertencente 
às carreiras de Regime Geral”, a Secretária de Estado do Orçamento, em 
substituição do Ministro das Finanças, proferiu, em 19/4/91, o despacho 
com o teor constante de fls. 72 a 98 do processo principal que aqui se 
dá por reproduzido».

III - O Direito
Pretende -se saber se as remunerações acessórias auferidas após 

30/09/1989 por funcionários requisitados depois dessa data para o exer-
cício de funções na DGCI e mais tarde integrados no respectivo quadro 
de pessoal (essa era a situação da recorrente), poderiam ser incluídas 
na aplicação do regime de transição para o novo sistema retributivo da 
função pública estabelecido pelo DL 353 -A/89, de 16.10.

No âmbito do presente processo, primeiramente o TCA disse que não, 
no que foi secundado pelo acórdão recorrido, diferentemente do que o 
entendera o acórdão fundamento deste STA de 29/05/2002, proferido 
em sede do Rec. nº 48243.

É, porém, questão que este Supremo Tribunal tem já por consolidada 
na jurisprudência que sobre o tema produziu de então para cá, no sentido, 
precisamente, do acórdão aqui impugnado (ver acórdãos do Pleno de 
27 -11 -2003, recurso n.° 047727; de 16 -12 -2004, recurso n.° 044/02; de 
16 -2 -2005, recurso n.° 0584/03; de 12 -4 -2005, recurso n.° 0513/03; de 
24 -5 -2005, recurso n.° 090/04; de 25/10/2005, recurso nº0525/04, de 
21 -3 -2006, recurso n.° 01151/04; de 29/11/2006, recurso nº 01081/05 
e de 29/03/2007, nos recursos nºs 0181/06 e 01083/05).
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Os fundamentos deste entendimento dominante são os que, por 
exemplo, se colhem do aresto de 27/11/03, recurso 47.727, de que se 
transcreve o seguinte trecho:

«A questão jurídica a decidir, e relativamente à qual o acórdão re-
corrido e o acórdão invocado como fundamento do recurso deram 
soluções diversas e opostas entre si, consiste em saber se poderiam ser 
computadas na aplicação do regime de transição para o novo sistema 
retributivo da função pública estabelecido pelo DL 353 -A/89, de 16.10, 
as remunerações acessórias auferidas, após 30 de Setembro de 1989, por 
funcionários requisitados, após essa data, para o exercício de funções 
na DGCI e posteriormente integrados no respectivo quadro de pessoal.

O acórdão recorrido deu resposta afirmativa a essa questão, invo-
cando o disposto no art. 30 do DL 353 -A/89, de 16.10, segundo o 
qual a remuneração a considerar para efeitos de integração na nova 
estrutura salarial “resulta do valor correspondente à remuneração base 
decorrente do DL nº 98/89, de 29/3, actualizada de 12 %, acrescida do 
montante da remuneração acessória a que eventualmente haja direito 
…”; e, ainda, o disposto no art. 32 do mesmo DL 353 -A/89, onde se 
prevê que o regime de transição do pessoal destacado, requisitado e em 
comissão de serviço “obedece ao disposto no artigo 30º, devendo ainda 
atender -se às seguintes regras: a)…; b) Se o lugar de destino conferir 
direito a remuneração acessória de qualquer natureza, a remuneração 
a abonar no lugar de destino, enquanto se mantiver o destacamento, a 
requisição e a comissão de serviço, é apurada nos termos do nº 2 a 5 
do art.º 30º…”.

Por seu turno, a entidade recorrente, com apoio no entendimento se-
guido no acórdão fundamento, sustenta que tais remunerações acessórias, 
por terem sido atribuídas após ter sido decretada respectiva extinção 
pelo DL 184/89, de 2.6, não poderiam ser consideradas para efeitos de 
integração no novo sistema retributivo.

E, como se verá, é este o entendimento correcto.
O citado DL 184/89 definiu os princípios gerais em matéria de em-

prego público, remunerações e gestão de pessoal da função pública, 
prevendo o respectivo art. 43 que seria objecto de desenvolvimento e 
regulamentação noutros diplomas legais e entraria em vigor conjunta-
mente com os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria 
salarial.

Este desenvolvimento, em matéria de estatuto remuneratório dos 
funcionários e agentes da Administração Pública, foi estabelecido pelo 
DL 353 -A/89, de 16 de Outubro, o qual, nos termos do respectivo art. 45, 
nº 1, produziu efeitos a partir de 1 de Outubro de 1989.

Ora, aquele DL 184/89, visando devolver coerência e equidade ao 
sistema de remunerações da função pública, determinou (art. 38) a extin-
ção de todas as remunerações acessórias não previstas ou enquadráveis 
nos suplementos previstos nos arts 15º e 19º.

Para salvaguarda de direitos eventualmente adquiridos, estabeleceu 
este mesmo diploma legal, no art. 39, que as remunerações acessórias 
extintas pelo artigo anterior deveriam ser levadas em conta na remu-
neração a considerar para efeitos de transição para o novo sistema 
retributivo, garantindo, ainda, que desta não poderia resultar redução 
da remuneração auferida pelo funcionário ou agente (art. 40).

Porém, aquele art. 39º expressamente estabelece que o diferencial de 
integração, correspondente à diferença entre a remuneração indiciária e 
o montante já percebido, «tem carácter de remuneração pessoal e não 

pode ser atribuído a situações constituídas após a entrada em vigor do 
novo sistema retributivo» (nº 6).

Assim, como bem conclui o acórdão fundamento, o legislador quis 
salvaguardar as remunerações que cada um auferisse a título pessoal, 
mas à data da entrada em vigor do DL 184/89. O que, como se viu, 
aconteceu em 1 de Outubro de 1989.

No caso da ora recorrida, só com a respectiva requisição e início de 
funções na DGCI, em 14.5.90, passou a mesma a auferir a remuneração 
acessória a que tinham direito os funcionários que ali prestavam serviço 
antes daquela entrada em vigor do DL 184/89 (1.10.89).

Daí que tal remuneração acessória lhe não deveria ter sido atribuída 
nem, por consequência, levada em conta para efeitos da respectiva 
transição para o novo sistema retributivo.

Contra este entendimento não vale, pois, a invocação (…) da disposi-
ção do nº 2 do art. 30º do DL 353 -A/89, conforme a qual a remuneração a 
considerar para efeitos de transição deverá ser «acrescida do montante da 
remuneração acessória a que eventualmente haja direito, com excepção 
das que sejam consideradas suplementos, nos termos do Decreto -Lei 
nº 184/89, de 2 de Junho, e deste diploma».

No mesmo sentido, ou seja, no de que, para efeitos de transição não 
são de considerar remunerações acessórias atribuídas após 1.10.89, logo 
dispõe o nº 3 do mesmo art. 30 que, «para efeitos do número anterior, 
as remunerações acessórias de montante variável são fixadas no valor 
médio das remunerações acessórias percebidas nos 12 meses anteriores 
à data da produção de efeitos do presente diploma».

Por fim, também não é aceitável o entendimento seguido no acórdão 
recorrido, ao considerar a situação da ora recorrida abrangida pelas 
disposições do DL 187/90, de 7.6, para concluir que as remunerações 
acessórias pela mesma auferidas ao serviço da DGCI deveriam ser 
consideradas na respectiva transição para o novo sistema retributivo em 
conformidade com o despacho do Ministro das Finanças previsto no 
art. 3, nº 4 desse diploma, onde se dispõe que «para efeitos de aplicação 
do nº 3 do artigo 30º do Decreto -Lei nº 353 -A/89, de 16 de Outubro, ao 
pessoal do regime geral da Direcção -Geral das Contribuições e Impos-
tos, incluindo o pessoal dirigente abrangido pelo artigo 31º do referido 
decreto -lei, adoptar -se -á critério idêntico ao utilizado para as carreiras 
de pessoal da administração tributária, sendo os respectivos montantes 
fixados por categoria, mediante despacho do Ministro das Finanças”.

Com efeito, a ora recorrida, sendo chefe de secção do quadro do 
IROMA, iniciou funções na DGCI, em 14 de Maio de 1990, em regime 
de requisição, ou seja, sem ocupação de lugar do quadro da mesma 
DGCI (art. 27, nº 1 do DL 427/89, de 7.12).

Continuou, pois, a integrar o quadro de pessoal do IROMA, até que, 
posteriormente, tomou posse como funcionária da DGCI, com a categoria 
chefe de secção [vd. al. c) da matéria de facto].

Assim, a recorrente não pertencia, ainda, ao quadro da DGCI na data 
da respectiva integração no novo sistema retributivo, estabelecido pelo 
DL 353 -A/89, diploma que, como já se viu, passou a produzir efeitos 
a partir de 1 de Outubro de 1989, por força do disposto no respectivo 
art. 45, nº 1.

Daí também que não lhe fosse aplicável o regime estabelecido, desig-
nadamente no citado art. 3, nº 4, do DL 187/90, de 7.6, cujo “âmbito” 
de aplicação se limita ao pessoal da DGCI, como expressamente deter-
mina o respectivo art. 2º (“O presente diploma aplica -se ao pessoal do 



860 861

quadro da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos dos seguintes 
grupos: …”).

A transição da recorrida para o novo sistema retributivo fez -se, pois, 
segundo o regime do DL 353 -A/89, de 16.10 (vd. art. 2, nº 1). E, para 
efeito desta transição, não havia que considerar remunerações acessórias 
(art. 30, nº 2 e 3). Pois que, à data da produção de efeitos desse diploma, 
ainda não iniciara funções como requisitada na DGCI, encontrando -se 
a exercer funções no serviço de origem, o IROMA, sem auferir tais 
remunerações».

Sobre o mesmo assunto, escreveu -se no citado Acórdão de 16/12/04 
(rec. 44/02):

“Na situação de requisitada a Recorrente continuou a pertencer ao 
quadro de pessoal origem, (...) sendo que a categoria atribuída o foi em 
função da que já detinha;

Só após a publicação da nomeação para o quadro da DGCI e a res-
pectiva tomada de posse é que deixou de pertencer ao quadro do (...) e 
passou a pertencer ao quadro da DGCI;

A dita nomeação foi na categoria de segundo -oficial, pelo que a Re-
corrente entrou no quadro da DGCI, integrando o pessoal das carreiras 
do regime geral e não o pessoal das carreiras da administração tributária 
a que aludem os anexos ao DL 187/90, de 7 -6;

Ora, a integração do NSR, quer por aplicação do DL 353 -A/89, de 
16 -10, quer por aplicação do DL 187/90, de 7 -6, tem os seus efeitos 
reportados a 1 -10 -89, daí que, tendo a Recorrente entrado para a DGCI 
em data já posterior à entrada em vigor do DL 187/90 e pertencendo até 
30 -7 -93 ao quadro de origem, a sua transição para o NSR não pudesse 
ser feita nos termos do regime decorrente desse mesmo diploma, uma 
vez que este se aplica ao pessoal do quadro da DGCI, o que implica a 
insubsistência da arguida violação dos artigos 3°, n°4 do DL 187/90;

E também se não mostram violados os artigos 30°e 32°, do 
DL 353 -A/89, dado que as remunerações acessórias recebidas pelos 
funcionários no âmbito da DGCI não eram auferidas pela Recorrente 
em 30 -9 -89 (data imediatamente anterior àquela a que esse reporta o 
início da produção dos efeitos do NSR  - 1 -10 -89).

Com efeito, nessa altura, anterior à requisição (que só ocorreu por 
despacho publicado no DR, II Série, de 2 -5 -90), a Recorrente exercia 
funções no serviço de origem, onde não auferia remunerações acessórias.

Este é o regime que dimana dos preceitos já citados, razão pela qual 
aposição acolhida pelo Acórdão recorrido seja de manter, não se aderindo 
à tese propugnada no Acórdão fundamento.”

Porque não vemos razões para dele divergir, este é o entendimento 
que continuamos a perfilhar.

2  -A recorrente defende, entretanto, que a manter -se a interpreta-
ção restritiva dos arts. 31º e 32º do DL nº 353 -A/89 e 3º, nº4, do DL 
nº 187/90, violados estariam os preceitos que estabelecem a igualdade 
de tratamento (arts. 13º e 59º da CRP).

Mas não tem razão, como o Pleno teve também oportunidade de 
afirmar no citado acórdão de 25/10/2005, Proc. nº 0525/04. Pode ler-
-se ali:

«Este entendimento não viola o princípio da igualdade previsto no 
art. 13º e 59°, 1, al. a) da Constituição, uma vez que, existe um diferença 
das situações de facto: de um lado, temos funcionários que entraram no 
quadro da Direcção Geral das Contribuições e Impostos antes da entrada 

em vigor do Dec. Lei 187/90, de 7/6, e no outro lado, temos funcionários 
integrados no mesmo quadro, depois daquela data.

Os funcionários que só foram integrados no quadro depois da refe-
rida data, ingressaram directamente no Novo Regime Remuneratório. 
A não aplicação a estes funcionários de regras destinadas a regular a 
transição para o novo regime tem assim uma razão de ser objectiva e 
não arbitrária, ou seja um fundamento razoável, e portanto, na margem 
de livre conformação do legislador: aplicar o regime de transição para 
o novo regime apenas a quem transita para esse regime e não para quem 
é nomeado já na sua vigência.

Note -se, que nos termos do art. 32°, b) do Dec. Lei 353/A/89, aplicável 
aos funcionários requisitados, se o lugar de destino conferir direito a 
remuneração acessória de qualquer natureza, a remuneração a abonar 
no lugar de destino, enquanto se mantiver a requisição, é apurada nos 
termos do art. 30°, n.° 2 a 5. Assim, o funcionário requisitado tem um 
tratamento igual aos funcionários do quadro “enquanto se mantiver a 
requisição”. Nos termos do art. 32°, a) do mesmo diploma legal, dá -se 
o mesmo no lugar de origem. O funcionário requisitado vê assim o seu 
lugar de origem ser integrado no NSR, e o seu lugar de destino “enquanto 
se mantiver a requisição” ter idêntico tratamento.

Refira -se, por último, que os funcionários em questão estavam requi-
sitados e mantiveram -se, nessa situação, até à nomeação no quadro da 
Direcção Geral das Contribuições e Impostos. Portanto, no momento 
da nomeação, tiveram a possibilidade de optar entre o ingresso no lugar 
do destino ou o regresso ao lugar de origem, lugar onde também se re-
percutiu na transição para o NSR a remuneração acessória de qualquer 
natureza  - cfr. art. 32°, al. a) do Dec. Lei 353/A/89, de 16/10. A opção 
entre ficar no lugar de destino de acordo com as novas regras, então, já 
em vigor, ou regressar ao lugar de origem e ser posicionado de acordo 
com as regras da transição para o NSR, mostra que qualquer diferencial 
remuneratório que resulte da passagem de funcionário requisitado para 
funcionário do quadro da Direcção Geral das Contribuições e Impostos 
depende da sua aceitação (opção) do lugar num quadro diferente, e das 
diferenças remuneratórias dos cargos respectivos (lugar de origem e 
lugar de destino). Daí que, nesta perspectiva, não seja arbitrária uma 
eventual quebra remuneratória, uma vez que é consentida e querida a 
transferência entre lugares remunerados de forma diversa. (...)».

Note -se ainda que o próprio Tribunal Constitucional, chamado a 
pronunciar -se sobre o tema, já afirmou que a referida interpretação 
não violava o dito princípio (Ver: Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 528/06, de 27 de Setembro de 2006, Processo n.º 227/06, 3ª Sec-
ção).

Estas as razões para se confirmar o acórdão recorrido.
IV - Decidindo
Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Taxa de Justiça: 400 euros.
Procuradoria: 200 euros.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — Cândido de Pinho (relator) — Aze-

vedo Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Maria Angelina 
Domingues — Pais Borges — Costa Reis — Adérito Santos — Jorge 
de Sousa (vencido conforme declaração junta).
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Voto de vencido
1 – O Decreto -Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, estabeleceu princípios 

gerais de salários e gestão de pessoal da função pública, que foram 
regulamentados pelo Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro.

No art. 38.º daquele primeiro diploma determinou -se a extinção de 
todas as remunerações não previstas ou enquadráveis no art. 15.º, que 
são a remuneração base, as prestações sociais, o subsídio de refeição 
e os suplementos.

Nos n.ºs 3 e 4 do art. 39.º do mesmo Decreto -Lei n.º 184/89, 
estabeleceu -se que, «nos casos de percepção de remunerações acessórias 
extintas pelo artigo anterior, a remuneração a considerar para efeitos 
de transição resultaria do somatório dos montantes correspondentes à 
remuneração base, às diuturnidades e às remunerações acessórias» e 
que, nos casos em que o montante assim apurado ultrapassasse o valor 
do escalão máximo da respectiva categoria, seria criado um diferencial 
de integração de valor correspondente à diferença entre a remuneração 
indiciária e o montante já percebido, o qual continuaria a ser abonado 
até ser totalmente absorvido por aumentos decorrentes das actualizações 
salariais gerais, em termos a definir.

No art. 40.º deste diploma estabelecem -se normas de salvaguarda de 
direitos, em que se inclui a do n.º 2, de que «em caso algum pode resultar 
da introdução do novo sistema retributivo redução da remuneração que 
o funcionário ou agente já aufere».

O Decreto -Lei n.º 353 -A/89, regulamentando o regime de transição 
para a nova estrutura salarial, estabeleceu que as remunerações acessórias 
a considerar seriam aquelas a que eventualmente houvesse direito, com 
excepção das que fossem consideradas suplementos e que as que fossem 
de montante variável seriam fixadas no valor médio das remunerações 
acessórias percebidas nos 12 meses imediatamente anteriores à data da 
produção de efeitos desse diploma (n.ºs 3 e 4 do art. 30.º).

No n.º 5 deste artigo, reafirma -se a garantia fundamental constante 
do art. 40.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 184/89, estabelecendo -se que 
«da aplicação do presente diploma não pode resultar a redução das 
remunerações efectivamente auferidas».

Por outro lado, a consideração das remunerações acessórias para 
determinação do escalão para o qual se realizaria a transição era exten-
sível aos funcionários que se encontravam na situação de requisitados, 
quer elas apenas fossem auferidas no serviço de origem, quer apenas o 
fossem no lugar de destino. Na verdade, no art. 32.º do mesmo Decreto-
-Lei n.º 353 -A/89, estabelece -se o «regime de transição do pessoal 
destacado, requisitado e em comissão de serviço», determinando -se que 
essa transição obedece às regras do art. 30.º e às seguintes:

a) Se o lugar de origem conferir direito a remuneração acessória de 
qualquer natureza, a remuneração a considerar para efeitos de transição 
no lugar de origem é apurada nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 30.º, 
ainda que a remuneração acessória não venha sendo efectivamente 
abonada;

b) Se o lugar de destino conferir direito a remuneração acessória de 
qualquer natureza, a remuneração a abonar no lugar de destino, enquanto 
se mantiverem o destacamento, a requisição e a comissão de serviço, é 
apurada nos termos dos n.ºs 2 a 5 do artigo 30.º

Resulta destas normas que se os funcionários que se encontravam na 
situação de requisitados no momento da transição para o novo sistema 

retributivo auferiam remunerações acessórias, elas tinham de ser con-
sideradas para efeitos de enquadramento nos escalões da nova estrutura 
remuneratória e que da aplicação do novo regime não podia resultar para 
eles remuneração inferior à que auferiam antes dessa transição.

2 – A data da produção de efeitos novo sistema retributivo estabelecido 
pelos Decretos -Leis n.ºs 184/89 e 353 -A/89 foi fixada, pelo art. 45.º 
deste último, em 1 -10 -89. (1)

No entanto, no n.º 3 deste art. 45.º estabelece -se que «relativamente às 
carreiras e categorias não contempladas neste diploma, o Decreto -Lei 
n. º 184/89, de 2 de Junho, entra em vigor, no que respeita à matéria 
salarial, à medida que forem publicados os respectivos diplomas de 
desenvolvimento, sem prejuízo de a produção de efeitos se reportar à 
data prevista no número anterior».

No art. 29.º, n.º 1, deste Decreto -Lei n.º 353 -A/89, estabeleceu -se que 
as estruturas remuneratórias próprias das carreiras de regime especial 
nele não previstas, em que se incluem as da administração tributária, 
seriam objecto de diplomas autónomos.

No desenvolvimento deste regime, veio a ser publicado o Decreto -Lei 
n.º 187/90, de 7 de Junho que estabeleceu o estatuto remuneratório do 
pessoal das carreiras da administração tributária e aprovou a respectiva 
escala salarial.

No n.º 4 do seu art. 3.º, relativamente às remunerações acessórias 
de montante variável, estabeleceu -se que «ao pessoal do regime geral 
da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos, incluindo o pessoal 
dirigente abrangido pelo artigo 31.º do referido decreto -lei, adoptar-
-se -á critério idêntico ao utilizado para as carreiras de pessoal da 
administração tributária, sendo os respectivos montantes fixados por 
categoria, mediante despacho do Ministro das Finanças».

Esta fixação veio a operar -se por despacho da Senhora Secretária de 
Estado do Orçamento, de 19 -4 -1991, em que se refere, além do mais, 
que ele produz efeitos a partir de 1 -10 -89.

Apesar desta produção de efeitos retroactivos, o momento relevante 
para efeitos de apurar os direitos remuneratórios que não poderiam ser 
atingidos pela transição não pode deixar de ser aquele em que se con-
cretizou efectivamente a alteração, que, no caso em apreço, foi aquele 
em que se tornou eficaz o referido despacho ministerial.

Na verdade, antes de esse despacho se tornar eficaz, todo o pessoal 
referido era remunerado pela estrutura salarial anterior e foi apenas 
depois dele que passou a ser remunerado pelo novo sistema retribu-
tivo. E a todos os que eram remunerados pela estrutura anterior e que 
passaram a ser remunerados pela nova, inclusivamente o pessoal em 
regime de requisição, foi garantido pelos referidos arts. 40.º, n.º 2, do 
Decreto -Lei n.º 184/89 (2) e 30.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 353 -A/89 
que não sofreriam uma redução de remuneração, derivada do facto de 
ter sido alterado o regime remuneratório.

3 – O caso em apreço é de funcionário que, na sequência de requisi-
ção, tomou posse na D.G.C.I., como requisitado, antes de ter sido nela 
introduzido o novo sistema retributivo para as carreiras do pessoal do 
regime geral, passando a auferir o vencimento correspondente à sua 
categoria acrescido das remunerações acessórias.

Esta remuneração era atribuída no âmbito da estrutura salarial an-
terior ao novo sistema retributivo, pois ainda não tinha sido publicado 
o referido Decreto -Lei n.º 187/90, nem o Despacho de 19 -4 -91, que 
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fixou os montantes das remunerações relativas às categorias do regime 
geral da D.G.C.I.

Pelo que ficou dito, não podendo os funcionários sofrer uma redução 
de remuneração derivada da alteração do sistema retributivo, para de-
terminação do escalão de vencimento em que se enquadraria na nova 
estrutura remuneratória tinham de ser consideradas todas as remunera-
ções que auferia anteriormente, incluindo as acessórias.

O pagamento do vencimento com estas remunerações tem de manter -se 
durante todo o período durante o qual se manteve a requisição, por força 
do disposto no art. 32.°, alínea b), do Decreto -Lei n.° 353 - A/89.

A preocupação legislativa de não provocar diminuição de remunera-
ção aos funcionários derivadas de alteração do sistema retributivo, não 
podem deixar de manter -se nesta situação de transferência, pois, se se 
mantivesse o anterior sistema retributivo, as remunerações acessórias 
próprias da categoria para que o funcionário foi transferido continuariam 
a ser recebidas após a transferência.

Por isso, a única solução congruente com o reconhecimento legislativo 
desta garantia fulcral da introdução do novo sistema retributivo (cuja 
razão de ser, de resto, é óbvia) é a de que o escalão de vencimento na si-
tuação de requisitado, determinado com consideração das remunerações 
acessórias, não pode ser substituído por outro inferior após a situação 
de requisição cessar, com transferência do funcionário para o serviço 
em que prestava serviço na situação de requisitado.

4  - Como se defende nas alegações do presente recurso jurisdicional, 
a interpretação adoptada na tese que fez vencimento parece -me ser ma-
terialmente inconstitucional, por ofensa dos arts. 13.º e 59.° da CRP, por 
tratar de forma diferente funcionários que se encontravam precisamente 
na mesma situação na ocasião em a entrou em vigor o novo sistema 
retributivo relativamente aos funcionários da DGCI.

Com efeito, o novo sistema retributivo, embora com efeitos, relativa-
mente ao montante das remunerações, reportados a 1 -10 -89 não entrou 
em vigor nesse data, mas só quando foram publicados, para cada regime 
de carreiras os diplomas de desenvolvimento, como expressamente se 
referiu no art. 43º, n.° 1, do Decreto -Lei n.° 184/89 (em que se esta-
belece que «o presente diploma de princípios gerais será objecto de 
desenvolvimento e regulamentação e entra em vigor conjuntamente com 
os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria salarial.»).

É este mesmo regime de entrada em vigor faseada que se reafirma 
no expressamente no art. 45.º, n.°3, do Decreto -Lei n.° 353 -A/89, ao 
referir -se que «o Decreto -Lei n.° 184/89, de 2 de Junho, entra em vigor, 
no que respeita à matéria salarial, à medida que forem publicados os 
respectivos diplomas de desenvolvimento, sem prejuízo de a produção 
de efeitos se reportar à data prevista no número anterior».

Isto é, o novo sistema retributivo apenas entrou em vigor para os 
funcionários da DGCI com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.° 187/90 
ou com o referido Despacho de 19 -4 -91, conforme não se trate ou se 
trate de carreiras do regime geral, embora fosse reconhecido direito a 
remunerações à face das novas regras a partir de 1 -10 -89.

O que se pretende dizer com esta entrada em vigor posterior a 1 -10 -89 
e a produção de efeitos em matéria remuneratória a partir dessa data é 
precisamente que a situação de facto atender para efeitos de transição 
é a que existir no momento dessa entrada em vigor e não a vigente em 
1 -10 -89, sendo, portanto, necessário atender à realidade criada com a 
remuneração efectivamente entre essa data e aquela em que se efectiva 

a transição. Aliás, a razoabilidade e sensatez de tal opção legislativa é 
clara para quem pressentir que a escassez da remuneração média dos 
assalariados das carreiras do regime geral leva maior parte deles, nas 
suas actividades financeiras pessoais, a fazer uma navegação à vista da 
respectiva conta bancária, assumindo ou não compromissos em função 
da disponibilidade que ela permite ou não. E, neste contexto, como é 
óbvio, será sensato não provocar surpresas de diminuição acentuada 
da remuneração. Assim, esta solução de atender ao momento em que 
efectivamente se verifica a transição (isto é, aquele em que o fundamento 
deixa de receber pelo regime anterior e passa a receber pelo novo) é, 
decerto, a «solução mais acertada» que o art. 9º, nº 3, do Código Civil 
manda presumir ter sido consagrada na lei.

Assim, o momento relevante para concretizar a regra do art. 45º, n.° 
3, do Decreto -Lei n.° 353 -A/89 de não podia resultar da introdução do 
novo sistema retributivo a redução das remunerações efectivamente 
auferidas é este da entrada em vigor do sistema «sem prejuízo de a 
produção de efeitos se reportar à data prevista no número anterior», 
como nele se refere.

Sendo assim, as normas referidas, na interpretação feita no presente 
acórdão, serão materialmente inconstitucionais, por violação dos arts 13.° 
e 59.° da CRP, pois, na leitura adoptada pela tese que fez vencimento, 
conduzirão em que transitem para o novo sistema retributivo com regi-
mes remuneratórios diferentes funcionários que, antes da sua entrada 
em vigor, se encontravam em situações perfeitamente idênticas a nível 
remuneratório e de integração nos quadros.

Pelo exposto, entendo que deveria ser concedido provimento ao re-
curso jurisdicional e ao recurso contencioso e anulado o acto recorrido. 
— Jorge Manuel Lopes de Sousa.

(1) No n.º 1 do art. 43.º do Decreto -Lei n.º 184/89 estabelece -se que «o presente diploma 
de princípios gerais será objecto de desenvolvimento e regulamentação e entra em vigor 
conjuntamente com os diplomas legais de desenvolvimento relativo a matéria salarial».

(2) Como se conclui do uso da expressão «em caso algum».

Acórdão de 29 de Maio de 2007.
Processo n.° 815/05 -20.
Recorrente: Reitor da Universidade da Madeira.
Recorrido: Egberto Melo Moreira Júnior.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr Freitas Carvalho.

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso do 
Supremo Tribunal Administrativo:

O Reitor da Universidade da Madeira, interpõe recurso para o 
Pleno da 1ª Secção do Supremo Tribunal Administrativo do acórdão 
de 30 -09 -2004, fls. 308 a 317, da Secção de Contencioso do Tribunal 
Central Administrativo, que, concedendo provimento ao recurso da 
sentença do Tribunal Administrativo de Círculo do Funchal, interposto 
por Egberto Melo Moreira Júnior, identificado nos autos, lhe reconheceu 
o direito a ser contratado pela Universidade da Madeira, como Professor 
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Auxiliar, nos termos quer das disposições conjugadas dos art°s. 26° 
n° 4, por remissão do 32°, n° 3, da Lei 19/80, de 16.07 (ECDU), quer 
do art° 11º, n° 2 da mesma Lei, com fundamento em oposição com o 
julgado nos acórdãos da mesma Secção e Tribunal, de 17 -06 -1999 e 
de 21 -02 -2002, proferidos nos Recursos n.° 2879/99 e n.° 10403/01, 
respectivamente, cuja certidão, com nota de trânsito em julgado, se 
encontra junta a fls. 679 e seg.s.

I. São dois os pontos do acórdão recorrido que o recorrente indi-
vidualiza como estando em oposição com o decidido nos acórdãos 
fundamento que indica.

I. a  - Na sua óptica, o acórdão recorrido ao alterar a base instrutória 
da sentença, com excepção do ponto 1, substituindo -a pela constante do 
acórdão do STA de 24 -04 -2001, proferido interlocutóriamente a fls. 10 
1/107, dos autos, invocando o efeito positivo do caso julgado, fixando, 
desse modo, o período de mais de cinco anos de vinculação do recor-
rente à Universidade da Madeira, está em oposição como o decidido no 
acórdão do TCA, de 17 -06 -99, proferido no Proc.° n.° 2879/99.

I.b – Entende, ainda, o recorrente que o acórdão recorrido está em opo-
sição com o acórdão do Tribunal Central Administrativo, de 21 -02 -2002, 
proferido no Proc.° n° 10403/01, pois considerou que o recorrente satis-
fazia os requisitos previstos para a contratação ao abrigo dos artigos 11, 
n.° 2, e 26, n.°4, do ECDU, sem indagar, como se verificou no acórdão 
fundamento, se o doutoramento obtido no estrangeiro foi reconhecido 
em Portugal, bem como se o período de cinco anos de docência era na 
sua totalidade anterior ao doutoramento.

Contra alegou o recorrido sustentando que não se verifica qualquer 
oposição de julgados nos termos invocados pelo recorrente.

Alega, em síntese, que tal não ocorre em relação à primeira questão 
pois, por um lado, o caso julgado formal decorrente do acórdão do STA 
de 24 -04 -2001, a fls. 101/107, é por força de lei obrigatório dentro deste 
mesmo processo; por outro lado, para a fixação da matéria de facto foi 
invocado o disposto no art 712, al. a), do CPCivil, que permite ao juiz 
modificar a decisão de facto da 1ª instância quando do processo constam 
todos os elementos de prova que serviram de base àquela decisão, como 
é o caso dos autos; acresce que a referência que o acórdão recorrido 
faz ao caso julgado é meramente lateral, não existindo decisão expressa 
sobre essa questão, e ainda que no acórdão fundamento o que está em 
causa é um despacho de mero expediente, que, por essa razão, não foi 
atribuído o valor e efeitos de caso julgado formal.

Relativamente à segunda questão, sustenta que também se não verifica 
a invocada oposição de julgados, quer porque a situações de facto em 
cada um dos arestos são distintas – no acórdão fundamento, o recorrente 
já se encontrava vinculado à Universidade, enquanto no acórdão recor-
rido tal não se verificava – bem como são diferentes as normas jurídicas 
cuja aplicação estava em causa – no acórdão fundamento a colocação 
do docente era requerida ao abrigo do art 11, n.°2 e 26, n.° 4, do ECDU, 
enquanto no acórdão recorrido o direito de contratação foi reconhecido 
ao docente recorrido ao abrigo do art 32 do ECDU, sendo irrelevante o 
facto de o tribunal também ter considerado que igual direito se poderia 
fundamentar no art 11, n.°2, do ECDU.

A Exm.a Magistrada do Ministério Público junto deste STA, emitiu 
o seguinte parecer, cuja parte útil se passa a transcrever:

“Alega o ora recorrente que o acórdão recorrido está em oposição ao 
primeiro dos indicados acórdãos, por este ter considerado que «o caso 

julgado formal, nos termos do art° 672° do CPCivil, constituiu -se exclu-
sivamente em relação processual decidida, o que equivale a dizer que no 
caso do Acórdão recorrido ter -se -ia de entender que o Acórdão do STA 
de 24 -04 -200 constituiu caso julgado apenas em relação à excepção de 
ilegitimidade passiva e aperfeiçoamento da petição, e não já em relação 
à factualidade indicada na fundamentação de tal decisão».

Pelo que, o acórdão recorrido ao considerar que o acórdão do STA, de 
24/04/2001, constitui caso julgado não só quanto à questão processual 
de ilegitimidade passiva, mas também perante os considerandos factu-
ais que fixara, está em oposição com o indicado acórdão fundamento, 
datado de 17/06/1999.

No entanto, o acórdão recorrido não tem qualquer pronúncia quanto 
a esta questão, apenas referindo, a fls. 310: «nos termos do art° 712° 
n° 1 a) CPC ex vi art° 1 LPTA altera -se toda a factualidade levada ao 
probatório em 1ª Instância..., de acordo com o probatório constante 
do Acórdão do STA de 24.04.2001, a fls. 101/107 destes autos, à luz do 
efeito positivo vinculativo do caso julgado – cfr. Art° 666° n° 1 CPC 
ex vi art° 1° LPTA».

Ora, é desde logo requisito para a verificação de oposição de julgados 
que ambas as decisões em confronto sejam expressas, estando, pois, 
afastada qualquer hipótese de ser implícita uma dessas decisões.

Como tal, creio não se verificar o fundamento da alegada oposição 
de acórdãos quanto a esta questão.

Importa agora analisar a invocada oposição do acórdão recorrido, 
relativamente ao acórdão de 21/02/2002, proferido no Proc. 10403.

Para o recorrente a oposição verifica -se, na medida em que este 
acórdão fundamento entendeu «que para ocorrer obrigatoriedade de 
contratação de assistente como professor auxiliar, necessário era que 
o doutoramento (feito no estrangeiro), além de se ter de inscrever na 
respectiva área departamental do interessado, tinha de ser reconhecido 
como tal... Por outro lado, os cinco anos de docência na Universidade 
em causa… têm de ser anteriores ao doutoramento».

Por sua vez, refere o recorrente, o acórdão recorrido não indagou 
se o doutoramento em apreciação tinha sido reconhecido em Portugal, 
defendendo ainda que o prazo de 5 anos de docência na Universidade 
em causa, é indiferente e dispensável.

A questão do reconhecimento em Portugal do doutoramento foi 
levantada no processo a que se reporta o acórdão fundamento, pela 
Universidade em causa.

O acórdão recorrido não se debate quanto a esta questão, nem se 
pronuncia sobre a mesma, por não ter sido suscitada.

São, assim, diversas as situações de facto subjacentes aos dois acór-
dãos em confronto, o que obstaria à invocada oposição.

De qualquer modo, não tendo havido pronúncia no acórdão recorrido 
sobre esta questão, afastada está também a verificação dessa oposição, 
como atrás já referimos.

Importa agora averiguar se os dois acórdãos estão em oposição no 
que respeita à questão do prazo de 5 anos.

Também aqui, creio não se verificar identidade de situação fáctica nos 
dois acórdãos. Com efeito, no acórdão fundamento, o docente detinha 
já vínculo superior a 5 anos com a Universidade, quando requereu a sua 
contratação como professor auxiliar e a aplicação do n° 2, do art. 11, do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, no seguimento da obtenção 
do doutoramento.
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Por isso, o acórdão fundamento enquadrou a situação do docente 
no âmbito do n°2, do art. 11, e do n°4, do art. 26, ambos do citado 
Estatuto.

Por sua vez, o acórdão recorrido reconheceu o direito do docente 
à contratação, na categoria de Professor Auxiliar, nos termos do dis-
posto no n° 2, do art. 32, conjugado com o n°4, do art. 26, do mesmo 
Estatuto.

No entanto, o acórdão recorrido concluiu também que o docente 
preenchia os requisitos do n° 2, do art. 11, do ECDU. Mas fê -lo, não se 
pronunciando expressamente quanto ao modo da contagem do prazo de 
5 anos, como se alcança de fls. 317.

Efectivamente, o acórdão recorrido, nenhuma pronúncia emite real-
mente, sobre a interpretação desta disposição legal (n°2, do art. 11, do 
ECDU), no que à contagem daquele prazo diz respeito.

Mas, como já foi dito anteriormente e decorre de Jurisprudência 
consolidada, a oposição de julgados supõe uma divergência expressa e 
não meramente implícita, de soluções entre dois acórdãos.

Pelo que, creio não se verificar também oposição em relação a esta 
última questão.

Sou, pois, de parecer que o presente recurso seja julgado findo, por 
não se verificar qualquer das alegadas oposições.”

II. O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos com 
interesse para a decisão:

Da factualidade dada como assente na sentença recorrida:
1 - O recorrente celebrou com a UMa 3 contratos, com a categoria de 

Assistente Convidado, a 26 -10 -1994 e 3 -4 -1995 para o Departamento 
de Biologia e Geologia da Unidade Científico -Pedagógica de Ciências 
Exactas e Tecnológicas da UMa, e a 29 -10 -1995 para o Departamento 
de Biologia e Geologia da UMa (docs. fls.22/23, 24/25 e 26/27 dos 
autos, aqui dadas por reproduzidas).

Ao abrigo do art° 712° n° 1 a) CPC, ex vi art° 1º LPTA, alterando 
“toda a factualidade levada ao probatório em 1ª Instância com excepção 
do ponto 1., de acordo com o probatório constante do Acórdão do STA 
de 24.04.2001, a fls. 101/107 destes autos, à luz do efeito positivo vincu-
lativo do caso julgado cfr. art° 666°, n° 1, CPC ex vi artº 1º LPTA (1)”, 
considerou provado o seguinte:

2. O referido terceiro contrato administrativo de provimento foi ce-
lebrado em 29/10/95, na qualidade de assistente convidado, por um 
ano, renovável e em regime de exclusividade, teve o seu termo em 
29/10/1999;

3. Em 18/11/98, o recorrente obteve o seu Doutoramento pela Uni-
versidade de Aberdeen, em Airborne Remotes Sensing Irnaging Spec-
trometry Sisteam Applied to Coastal Water Monitoring.

4. O recorrente solicitou, em 18/11/98, a sua contratação como Pro-
fessor Auxiliar;

5. A Comissão Científica do Departamento de Biologia da Universi-
dade da Madeira, em reunião de 30/11/98, deliberou a contratação do 
A como Professor Auxiliar (doc. de fls. 12, aqui dada por reproduzida);

6. A partir de 30/11/98, o recorrente começou a fazer parte da cons-
tituição daquela Comissão;

7. Em 8/6/99, o recorrente, como ainda não tivesse sido contratado 
como solicitara em 4. solicitou novamente a sua contratação (fls. 18 a 
21, aqui dadas por reproduzidas);

8. O Conselho da Universidade da Madeira, em 16/4/1999, deliberou 
a não renovação do contrato com o recorrente (acta de fls. 29 e 30, aqui 
dadas por reproduzidas);

9. Em 28/6/99, A Universidade da Madeira enviou ao recorrente o 
ofício de fls. 28, com cópia da acta da deliberação acabada de referir 
(doc. fls. 28, 29/30, aqui dadas por reproduzidas);

10. Em 12 de Julho de 1999, enviou a Universidade da Madeira ao re-
corrente o ofício de fls. 31, com seguinte teor: “Pela presente informamos 
V. Exa que o contrato administrativo de provimento, para o exercício de 
funções de Assistente Convidado, celebrado com esta Instituição, não 
será renovado conforme consta na acta n°5/99, al. h,) por deliberação do 
Conselho da Universidade, reunida no dia 16 de Abril de 1999.

11. Juntamente com o ofício acabado de transcrever foi enviada cópia 
da acta n° 5/99 (fls. 32/33, aqui dadas por reproduzidas).

III. Nos termos do disposto no artigo 24, al. b) e b’) do ETAF, compete 
ao Pleno da 1ª Secção do Contencioso Administrativo conhecer dos re-
cursos de acórdãos da Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal 
Central Administrativo proferidos em último grau de jurisdição que, 
relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência de alteração 
substancial da regulamentação jurídica, perfilhem solução oposta à de 
acórdão da mesma Secção ou da Secção de Contencioso Administrativo 
do Supremo Tribunal Administrativo, ou do respectivo pleno.

Os pressupostos do recurso por oposição de julgados para o Pleno da 
Secção do STA, “são em tudo paralelos ou similares aos que estavam 
previstos no art. 763. do CPC para o recurso para o Tribunal Pleno, 
tornando -se, pois, necessário que os acórdãos em confronto hajam 
sido proferidos no domínio da mesma legislação e que, relativamente 
à mesma questão fundamental de direito, hajam perfilhado soluções 
opostas, ou seja, que tenham aplicado os mesmos preceitos legais de 
forma divergente a idênticas situações de facto.” – acórdão do Pleno 
de 15 -10 -1999, in Ap DR de 21 -06 -2001, 1246.

Por outro lado, só é configurável a oposição em relação a decisões 
expressas e não a julgamentos implícitos, sendo apenas relevante a 
oposição entre decisões e não entre a decisão de um acórdão e os fun-
damentos ou argumentos de outro (cf. entre outros os acs. deste Pleno de 
27.6.95 – Proc.° n.° 32986; de 6.5.2004, Proc.° n.° 532/03; de 18.5.2004, 
Proc.° 556/03; de 24.11.2004, Proc.° n° 733/04; de 05.05.2005, Proc.° 
n.° 43/05; de 24.05.05, Proc.° n.° 1.309/04; e de 10.11.05, Proc.° 
n.° 150/04).

Relativamente à verificação da identidade das situações de facto 
em confronto e das soluções jurídicas em oposição, no acórdão do 
Pleno de 18 -11 -99, Proc.° n.° 46.907, in Ap. DR de 16 -04 -2003, 6647, 
escreve -se:

“A exigência legislativa não é a de uma identidade formal dos fun-
damentos jurídicos, mas sim a de uma identidade das teses jurídicas, 
ainda que repousando sobre a interpretação de preceitos normativas 
diferentes.

Solução que, também defendida a propósito do preceito do C P Civil 
(antes da sua revogação no âmbito do processo civil), colhe justificação 
acrescida em sede de contencioso administrativo, face à patente fluidez 
e mobilidade das normas administrativas sobre questões jurídicas mate-
rialmente idênticas, e da eficácia particularmente restrita das decisões 
finais proferidas nesta jurisdição.
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Por outro lado, a identidade da questão de direito passa, necessaria-
mente pela identidade da questão de facto subjacente, na exacta medida 
em que aquela pressupõe que as situações de facto em que assentaram 
as soluções jurídicas contenham elementos que as identifiquem como 
«questões» merecedoras de tratamento jurídico semelhante.

Segundo Baptista Machado (1), «não é possível determinar a existên-
cia de um conflito de decisões sem uma referência bipolar, simultânea, 
às questões de direito e às situações da vida».

A exigência da identidade da questão de facto, como suporte da 
identidade da questão de direito, constitui jurisprudência pacífica deste 
Supremo Tribunal, designadamente do Pleno da Secção (cfr., por todos, 
os Acs. de 15.10.99  - Rec. 42.436, de 06.07.99  - Rec. 41.226, e de 16. 
11.95  - Rec 31.272).

Segundo essa jurisprudência, para que ocorra a referida oposição 
de julgados, “é indispensável que haja identidade, semelhança ou 
igualdade substancial da situação de facto, não havendo oposição de 
julgados se as soluções divergentes tiverem sido determinadas não 
pela diversa interpretação dada às mesmas normas jurídicas mas pela 
diversidade das situações de facto sobre que recaíram” (Ac. do Pleno 
do 15.10.99  - Rec. 42.436).

Pelo que “é elemento fundamental da identidade da questão de direito 
controvertida um substrato fáctico e jurídico de tal modo que ambas 
as situações sejam merecedoras da mesma tutela” (Ac. da Pleno de 
06.07.99  - Rec. 41.226).

III. O recorrido, assistente convidado da Universidade da Madeira, 
com o Doutoramento obtido em 18 -11 -98 pela Universidade de Aber-
deen, intentou, no Tribunal Administrativo de Círculo do Funchal, acção 
com vista ao reconhecimento pela Ré/Universidade, do seu “direito à 
contratação na categoria de Professor Auxiliar, conforme disposto no 
art° 32, n.° 2, conjugado com o art° 26, n.°4, do DL n° 448/79, de 13.11, 
alterado pela Lei nº 19/80, de 16.07”.

O Tribunal Administrativo de Círculo julgou improcedente a acção 
com a seguinte fundamentação:

“(...)De acordo com o art° 11 -2 do ECDU, têm direito a ser contra-
tados como professores auxiliares, logo que obtenham o doutoramento, 
os assistentes (efectivos, convidados e outros) que tenham estado vin-
culados à respectiva escola durante, pelo menos 5 anos.

O n° 3 do referido art° 11º dispõe que o recrutamento de outros dou-
torados (dos não previstos nos n° 1 e 2) é feito mediante deliberação 
do conselho científico, sob proposta fundamentada da comissão do 
conselho científico do grupo ou departamento respectivo.

Do art° 26° -4 do ECDU resulta que os assistentes efectivos da uni-
versidade em causa, logo que doutorados, são imediatamente contra-
tados como professores auxiliares, desde que optem pelo regime de 
tempo integral.

De acordo com o art° 32° -3 do ECDU o art. 26° - 4 cit. é extensivo 
aos assistentes convidados se estes o requererem.

Os assistentes convidados são providos por contrato anual, renovável 
por sucessivos períodos de 3 anos (art. 32 - l do ECDU).

O Estatuto da Carreira Docente Universitária não diz que o assistente 
aprovado nas provas de doutoramento ou com equivalência ao grau 
de doutor é provido na categoria de professor auxiliar no dia seguinte 
a essas provas, mas sim que, desde que o interessado opte pelo regime 

de tempo integral, é imediatamente contratado como professor auxiliar 
(cfr. art° 26 n. 4 do D.L. 448/79 de 13 de Novembro  - ECDU).

Ora, essa opção não foi feita pelo ora Autor, o que nem sequer foi 
alegado na petição inicial.

Ainda resta saber se o doutoramento de que se fala no art° 26° -4 ex 
vi art° 32° - 3 ECDU, não é apenas na UMa.

Por outro lado, o certo e decisivo é que o ora A foi assistente convi-
dado da UMa desde 26 -10 -1994 até ao ano lectivo 1998 -1999, ou seja, 
durante 4 anos, não preenchendo assim a previsão do art° 11 citado.

Não está em causa o art° 11° -3 cit, que, aliás, desembocaria na 
deliberação anulatória do Conselho da UMa. (..)”

O TAC julgou, pois, improcedente a acção considerando, por um lado 
que o A., assistente convidado da Universidade da Madeira, aquando da 
apresentação do requerimento em que solicitou a sua contratação como 
Professor Auxiliar não havia optado pelo regime de tempo integral, 
condição que, na óptica da sentença recorrida era essencial para lhe 
conferir o direito que pretende ver reconhecido ao abrigo do artigo 26, 
n.° 4 ECDU; por outro lado, porque não tinha vínculo à Universidade 
da Madeira de pelo menos cinco anos, não podia obter aquele direito 
ao abrigo do art° 11, n.°2 ECDU.

Inconformado com tal decisão, o aqui recorrido, interpôs recurso para 
o Tribunal Central Administrativo que, em sede de fixação de matéria 
de facto com interesse para a decisão, decidiu “nos termos do art° 712°, 
n°1, a) CPC, ex vi art° 1, LPTA, altera -se toda a factualidade levada ao 
probatório em 1ª Instância com excepção do ponto 1, de acordo com o 
probatório constante do Acórdão do STA de 24.04.2001, a fls. 101/107, 
destes autos, à luz do efeito positivo vinculativo do caso julgado  - cfr. 
art° 666°, nº 1, CPC, ex vi art° 1°, LPTA”.

O acórdão recorrido considerou pois que, face aos documentos cons-
tantes do processo (art 712 -1 CPC) e ao facto de o tribunal anteriormente 
ter já no processo efectuado um julgamento da matéria de facto com vista 
à apreciação da questão da ilegitimidade passiva da Ré/Universidade 
para a presente acção devia alterar a matéria de facto considerada pelo 
TAC, com excepção do ponto 1.

É sobre este ponto do acórdão recorrido que o recorrente aponta 
existir oposição com o julgado no acórdão do TCA de 17 -06 -99, Proc.° 
n.º 2879/99 – cfr. supra I.a.

Para demonstrar a invocada oposição alega o seguinte:
“No Acórdão recorrido considerou -se que o Acórdão do S.T.A., de 

24 -04 -2001, fls.101 e segs, que se ocupara apenas da questão processual 
de ilegitimidade passiva e determinou que a mesma fosse suprida por 
via de aperfeiçoamento da petição, constitui caso julgado, não apenas 
quanto à questão, mas mesmo perante os considerandos factuais que 
fixara, matéria esta que não estava em discussão e, com invocação desse 
alcance de caso julgado considerou fixado o prazo contratual a que o 
A. estava vinculado à Universidade da Madeira.

Ao invés, no Acórdão do TCA, de 17 -06 -99, proferido no Proc. 
02879/99, e como é Doutrina e Jurisprudência unânime, considerou -se 
que o caso julgado formal, nos termos do art° 672° do CPCivil, constituiu-
-se exclusivamente em relação à questão processual decidida, o que 
equivale a dizer que no caso do Acórdão recorrido ter -se -ia de entender 
que o Acórdão do STA de 24 -04 -2001 constituiu caso julgado apenas 
em relação à excepção de ilegitimidade passiva e aperfeiçoamento da 
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petição, e não já em relação à factualidade indicada na fundamentação 
de tal decisão.

Na verdade, no Acórdão do TCA, de 17 -06 -1999 excluiu -se do caso 
julgado as considerações de facto e de direito em que a decisão se 
fundamenta, como é entendimento comum.

Há, pois, manifesta oposição de julgados, sobre a mesma questão 
fundamental de direito – o alcance do caso julgado formal, no domínio 
da mesma legislação – o artº 672° do CPCivil.”

Não lhe assiste, porém, razão.
Na verdade, o que o tribunal decidiu no acórdão recorrido foi efectuar 

novo julgamento da matéria de facto socorrendo -se dos documentos do 
processo entre os quais figurava o acórdão de fls. 101/107, o que não é 
sequer questionado, não emitindo qualquer pronúncia sobre o valor ou 
efeitos do caso julgado formado pelo referido aresto, sendo meramente 
instrumental a referência que lhe é feita.

Ao contrário, o acórdão fundamento, enfrentado expressamente a 
questão jurídica suscitada que era a da violação do caso julgado que, 
segundo o aí recorrente, e teria formado com o despacho aí proferido 
em 12 -02 -1999, decidiu o seguinte;

“O despacho datado de 12.2.99 é um despacho de mero expediente, 
através do qual o juiz do processo ordenou o desentranhamento da 
certidão de fls. 40 a 55 e a sua remessa à requerente, acompanhada de 
cópia do oficio de fls. 37 e 38, para que a requerente se pronunciasse 
sobre o seu teor.

Ora, este despacho não formou qualquer caso julgado formal, atento 
o disposto no art° 672° do CPC.

Com efeito, por um lado, a noção de caso julgado formal é -nos dada 
pela verificação de uma decisão transitada em julgado que recaiu 
unicamente sobre relação jurídica processual,

Por outro lado, não faz caso julgado formal uma consideração não 
pressuposta directa e necessariamente pela decisão que se deseja tenha 
tal força.

Pretender, como a recorrente o faz, que o despacho de 12.2.99 “tem, 
forçosamente, um efeito útil, o de procurar satisfazer o pedido de inti-
mação ara a passagem de certidão, em termos satisfatórios, renovando 
a instância, é pretender que tal despacho tem ínsita uma consideração 
que, de todo, o mesmo não pressupõe directa e necessariamente.

O despacho de 12.2.99 ao dizer “Como se promove”, limitou -se a 
conferir autoridade à promoção do M°P°, por forma a que a mesma fosse 
executada, sem se ter pronunciado sobre qualquer questão, ou tomado 
qualquer posição, designadamente sobre a questão que a recorrente 
gostaria de ver reapreciada: a da extinção da instância.

Pela mesma razão, a não tomada de qualquer posição sobre qualquer 
questão, em tal despacho, impede que se possa concluir que tal despacho 
supriu a nulidade arguida pela recorrente a fls. 32, e que tenha dado 
sem efeito o despacho de fls. 28 dos autos, que extinguiu a instância 
por inutilidade superveniente da lide.

(...) Por último, importa referir que o despacho proferido em 12.2.99 
é de mero expediente, meramente ordenatório, logo, insusceptível de 
permitir à recorrente o direito de recorrer do mesmo, por tal direito 
não existir (art° 679° do CPC), donde, o mesmo nunca possa formar 
caso julgado.

Em conclusão, e pelos fundamentos referidos, o despacho recorrido, 
proferido a fls. 60 e 61 dos autos em 1.3.99, ao pronunciar -se sobre 

a nulidade arguida a fls. 32, não viola o despacho de 12.2.99, nem 
o disposto no art° 672° do CPC  - força de caso julgado formal...”

Como se vê, o acórdão fundamento, analisando a disciplina jurídica 
que regula a formação do caso julgado concluiu que o despacho aí 
recorrido o não violava e proferiu uma decisão expressa no sentido de 
que no caso não ocorria violação do caso julgado (que nem se chegou 
a formar), o que não acontece no recorrido em que não há qualquer 
decisão sobre tal questão e, muito menos, expressa.

Não tem, pois, qualquer fundamento a invocada oposição do acórdão 
recorrido com o acórdão do mesmo tribunal de 17 -06 -99, proferido no 
Proc.° n.°2879/99.

Sustenta, ainda, o recorrente, que o acórdão recorrido está em oposi-
ção com o acórdão do Tribunal Central Administrativo, de 21 -02 -2002, 
proferido no Proc.° n° 10403/01, ao considerar que o recorrente satisfa-
zia os requisitos previstos para a contratação ao abrigo dos artigos 11, 
n.° 2, e 26, n.°4, do ECDU, sem indagar, como se verificou no acórdão 
fundamento, se o doutoramento obtido no estrangeiro foi reconhecido 
em Portugal, bem como se o período de cinco anos de docência era na 
sua totalidade anterior ao doutoramento.

Para o demonstrar alega que “no Acórdão de 21 -02 -2002 entendeu -se, 
e bem, que para ocorrer obrigatoriedade de contratação de assistente 
como professor auxiliar, necessário era que o doutoramento (feito no 
estrangeiro), além de se ter de inscrever na respectiva área departamen-
tal do interessado, tinha de ser reconhecido como tal, enquanto que o 
Acórdão recorrido não formulou, nem indagou tal exigência, aliás, 
elementar, de apurar sobre se o doutoramento do A., em questão, foi 
reconhecido em Portugal.

Por outro lado, os cinco anos de docência na Universidade em causa, 
de harmonia com o Acórdão de 21 -02 -2002 têm de ser anteriores ao 
doutoramento, enquanto que o Acórdão recorrido tem entendimento 
diverso, defendendo mesmo que tal prazo é indiferente e dispensável.

É, pois, manifesta a oposição de julgados entre os dois acórdãos so-
bre a aplicação dos art°s 11º, n° 2, e 26°, no 4, do Estatuto da Carreira 
Docente, ou seja, no domínio da mesma legislação.”

Vejamos.
Passando a conhecer de fundo, o acórdão recorrido revogou a sen-

tença do TAC julgando a acção procedente, porque, face à matéria de 
facto apurada, o recorrente  - com a categoria de Assistente Convidado 
e detentor do grau académico de Doutor desde 18.11.98, outorgado 
pela Universidade de Aberdeen, U.K. - reunia as condições previstas 
nas disposições combinadas dos artigos 32 e 26, n.°4 do ECDU que lhe 
conferiam o direito a ser contratado como Professor Auxiliar, uma vez 
que, ao contrário do decidido pelo TAC, o artigo 26, n.º 4, do ECDU, 
não exigia que no requerimento que, em 18 -11 -98, apresentou com 
vista à sua contratação tivesse declarado que optava pelo regime de 
tempo integral.

Para tal utiliza o seguinte discurso argumentativo:
“(...) Cumpre saber como aplicar o estatuído na remissão do art° 32° 

n° 3 para o 26° n° 4, atenta a situação jurídica do Recorrente – cfr. 
pontos do probatório sob os ítens 3., 4., 5., e 7 - definida pelas seguintes 
circunstâncias de facto:

1. tem a categoria de assistente Convidado,
2. o grau académico de Doutor desde 18.11.98 outorgado pela Uni-

versidade de Aberdeen, UK,
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3. requereu a contratação como Professor Auxiliar em 18.1.98,
4. requerimento aceite pela CCDB da Universidade da Madeira 

em 30.11.98,
5. renovou a requerida contratação como Professor Auxiliar em 

08.06.99.
Saber se a “opção pelo regime de tempo integral” de que nos fala 

o art° 26° n° 4 é um pressuposto do contrato de provimento para a 
categoria de Professor Auxiliar – como sustenta o Recorrente – ou um 
pressuposto do requerimento do Assistente Convidado que dá início ao 
procedimento administrativo para o pretendido contrato de provimento 
de Professor Auxiliar – como sustenta a Autoridade Recorrida e é 
fundamento da sentença sob recurso exige que no domínio da relação 
jurídica temporária de direito público o factor tempo seja objecto 
de análise e qualificação como cláusula contratual ou formalidade 
essencial do requerimento.

Dito de outro modo, no que respeita ao factor “opção pelo regime 
de tempo integral”,

• ou estamos já no domínio da formação do conteúdo do contrato 
de provimento e, por conseguinte, em sede da cláusula contratual que 
define o tempo da prestação do trabalho docente como Professor Au-
xiliar de acordo com o disposto na Lei 19/80 de 16.07 (ECDU) para o 
“regime de tempo integral”;

• ou a opção pelo “regime de tempo integral” tem a natureza de 
formalidade essencial do requerimento de contrato de provimento na 
categoria de Professor Auxiliar na medida em que o regime de pro-
vimento dos Assistentes Convidados não é oficioso depende de acto 
declarativo do interessado. cfr. art° 32° n° 3 da citada Lei.

Julgamos que não é necessário recorrer aos princípios gerais de 
Direito do Trabalho no que respeita à natureza jurídica e relevância 
prática do factor tempo na relação jurídica laboral basta saber dos 
eventos da História que antecederam a consagração jurídica no “mundo 
ocidental” das 8 horas de trabalho diário  -, seja na duração do contrato, 
no quantum e limites da disponibilidade temporal diária ou semanal do 
trabalhador subordinado na prestação do trabalho, para concluir sem 
margem para dúvidas que, no âmbito das relações jurídicas duradouras 
– de que é exemplo de escola o contrato de trabalho – o tempo tem a 
natureza jurídica de cláusula contratual essencial no domínio da fixação 
do conteúdo do contrato (°).

E tão essencial que, se for infringida pelo trabalhador subordinado 
pode constituir violação de deveres contratuais, sancionada na função 
pública com a demissão e, na privada, com o despedimento por justa 
causa – cfr. art° 26° n° 1 e 2 alínea h) DL 24/84 de 15.01 e art° 396° 
n° 3 alínea g) do Código do Trabalho, Lei 99/03 de 27.08.

Como se afirmou, não é preciso recorrer aos princípios gerais porque 
a Lei 19/80 de 16.07 nos art° 67° n° 2 determina para as categorias 
fixadas no art° 2° a regra do exercício de funções docentes universi-
tárias em regime de tempo integral  - definido no art° 68° n° 1, citado 
nos contratos de provimento de Assistente Convidado do ora Recor-
rente  -, sendo o regime de tempo parcial submetido a pressupostos nos 
art°s.67° n° 3 e 69° do citado Diploma, o que patenteia que estamos 
no domínio do conteúdo do contrato e não no domínio da declaração 
de vontade unilateral configurada pelo requerimento a que alude o 
art° 32° n°3 do ECDU.

A questão jurídica trazida à apreciação do tribunal recorrido era tão 
só a de saber se o direito de contratação do aqui recorrido, como assis-
tente convidado da UMA, habilitado com o doutoramento, requerida 
ao abrigo do art 32, n,° 3, conjugado com o n.° 4, do art 24 do ECDU, 
dependia do facto de o mesmo, no requerimento em que solicitou a 
sua contratação como Professor Auxiliar, ter ou não requerido a sua 
nomeação em regime de tempo integral.

A questão do reconhecimento ou adequação do doutoramento não 
estava em causa pelo que não foi, nem tinha de ser, objecto de pronúncia 
no acórdão recorrido.

Inexistindo, pois, decisão sobre essa questão, tanto basta para afastar 
a possibilidade de qualquer oposição com o acórdão fundamento.

Por fim, quanto à invocada oposição relativamente à interpretação 
oposta que os acórdãos em confronto teriam feito do n.° 2, do art 11, 
do ECDU, entendendo o acórdão fundamento que o período de cinco 
anos de vinculo à Universidade nele referido teria de ser anterior ao 
doutoramento, enquanto o acórdão recorrido teria entendido “que tal 
prazo é indiferente e dispensável”, também se não verifica.

É que, como refere o aqui recorrido nas suas contra alegações, não se 
verifica a invocada oposição de julgados porque a situações de facto em 
cada um dos arestos são distintas – no acórdão fundamento, o recorrente 
já se encontrava vinculado à Universidade – Assistente contratado por 
um período de 6 anos  -, enquanto no acórdão recorrido tal não se ve-
rificava – Assistente Convidado – bem como são diferentes as normas 
jurídicas cuja aplicação estava em causa – no acórdão fundamento a 
colocação do docente foi requerida ao abrigo do art 11, n.° 2 e 26, n.° 4, 
do ECDU, enquanto no acórdão recorrido o direito de contratação foi 
reconhecido ao docente recorrido ao abrigo do art 32, n.°3, que remete 
para o artigo 26, n.°4 do ECDU.

Acresce, como refere a Ex.a Magistrada do M.° P° junto deste STA 
o acórdão recorrido apesar de concluir que o A/recorrente também 
preenchia os requisitos do n° 2, do art. 11, do ECDU, “fê -lo, não se 
pronunciando expressamente quanto ao modo da contagem do prazo 
de 5 anos, como se alcança de fls. 317”, como se extrai do respectivo 
texto, onde sobre a matéria, se escrevem os dois únicos parágrafos que 
seguem:

“Todavia, acontece que o ora Recorrente também preenche os requi-
sitos do art° 11°, n° 2, da Lei 19/80 de 16.07 (ECDU).

De facto, o vínculo à Universidade da Madeira teve início em 26.10.94 
–ponto 1. do probatório fixado em 1° Instância – e perdurou até ao 
termo do terceiro contrato como Assistente Convidado, iniciado em 
29.10.95 e que teve o seu termo em 29.10.99 ponto 2. do probatório 
fixado pelo Acórdão do STA de 14.04.2001, aqui recebido em via de 
caso julgado.”

O acórdão recorrido, nenhuma pronúncia emite, pois, sobre a inter-
pretação daquela disposição legal – nº 2, do art. 11, do ECDU  -, no que 
à contagem daquele prazo diz respeito, pelo que, também por esta razão 
se não verifica qualquer oposição de julgados.

Conclui -se assim que os acórdãos em confronto, relativamente à 
mesma questão fundamental de direito, hajam proferido decisões ex-
pressas perfilhado soluções opostas, ou seja, que tenham aplicado os 
mesmos preceitos legais de forma divergente a idênticas situações de 
facto, pelo que não se verificam os pressupostos do recurso por oposição 
de julgados previsto no artigo 24, al. b) e b’) do ETAF, de 1984.
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IV. Nos termos expostos, não ocorrendo a alegada oposição de jul-
gados, acordam em julgar findo o recurso (artigo 767, n.°1, do CPCivil 
de 1939).

Sem custas.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — José António de Freitas Carvalho 

(relator) — Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da Silva 
Santos Botelho — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domingues.

(1) ‘‘Âmbito de Eficácia e Âmbito de Competência das Leis “.Pág. 224.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Oposição de julgados. Anterioridade do acórdão funda-
mento.

Sumário:

No regime dos artigos 763.º e seguintes do CPC, aplicável 
ex vi do artigo 102.º da LPTA, não pode conhecer -se do 
recurso por oposição de julgados cujo fundamento seja um 
acórdão posterior ao recorrido.

Processo n.º 913/06 -20.
Recorrente: Maria Celeste Baptista Nunes Silva.
Recorrido: Presidente do conselho de administração do Centro Hos-

pitalar Médio Tejo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Madeira dos Santos.

Acordam no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

Maria Celeste Baptista Nunes Silva, identificada nos autos, interpôs 
recurso do acórdão da Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal 
Central Administrativo Norte, proferido em 27/4/2006 e constante de 
fls. 148 e ss., dizendo -o em oposição quanto a uma questão fundamental 
de direito com o acórdão da Secção de Contencioso Administrativo do 
Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 4/5/2006 no processo 
n.º 1457/06.

Não houve contra -alegação.
O Ex.º Magistrado do MºPº junto deste Pleno, constatando que o 

acórdão fundamento é posterior ao recorrido, emitiu douto parecer no 
sentido de se julgar findo o recurso.

Ouvida acerca dessa questão obstativa ao conhecimento do recurso, a 
recorrente veio indicar outros arestos, já transitados, em que o TCA Sul 
perfilhou a jurisprudência acolhida no acórdão fundamento.

Cumpre decidir.
O presente recurso por oposição de julgados segue o regime inserto 

nos arts. 763º e ss. do CPC – pois é jurisprudência constante deste STA 

que a revogação dessas normas não afectou a sua aplicabilidade aos 
recursos por oposição de julgados, previstos no art. 24º, als. b) e b’) 
do anterior ETAF.

Ora, e como consta do art. 763º, n.º 4, do CPC, um dos requisitos funda-
mentais desta espécie de recursos consiste na anterioridade, relativamente 
ao acórdão recorrido, do aresto invocado como acórdão fundamento. Com 
efeito, faz todo o sentido que a existência de uma oposição entre dois 
julgados só possibilite a sindicância do último deles, e não do primeiro. 
É que a oposição é uma relação; e, supondo qualquer relação a presença 
de, pelo menos, dois termos, logo se vê que a oposição de acórdãos só 
obtém realidade porque, na sequência de um primeiro, um segundo 
aresto vem a ser proferido. Assim, esse segundo acórdão é que traz uma 
solução jurídica oposta à de um acórdão pretérito – já que este, tomado 
na sua estrita singularidade, não podia opor -se ao que ainda não existia; 
e daí que se perceba e justifique que o art. 763º, n.º 4, do CPC, aponte o 
segundo aresto, afinal o gerador da relação entre opostos, como aquele 
que deve ser sindicado no recurso por oposição de julgados.

Ora, a recorrente não indicou, «como fundamento do recurso», um «acór-
dão anterior» – como exige o citado preceito do CPC. Daí que nos con-
frontemos com a falta absoluta de um requisito indispensável deste recurso, 
circunstância que é impeditiva do seu conhecimento – tal e qual este Pleno 
já decidiu no acórdão de 9/11/2006, proferido no recurso n.º 608/04.

Com efeito, disse -se neste último aresto o seguinte:
«Mas o que é facto é que, independentemente da polémica sobre o 

momento da verificação do trânsito do acórdão fundamento, ele deve 
ser anterior ao acórdão recorrido, pois só então se pode dizer que este 
perfilha solução oposta àquele (o que na confrontação implica a existên-
cia de uma decisão já transitada), a ponto de justificar a uniformização 
de jurisprudência pelo uso deste meio processual de recurso. É o que 
emerge ainda da letra dos arts. 765º, n.º 1, e 766º, n.º 2, do CPC, ao 
condicionar a oposição à existência de um “acórdão anterior” (Alberto 
dos Reis, in Código de Processo Civil anotado, VI, pág. 291).»

Resta apenas salientar a irrelevância de haver outros arestos do TCA Sul 
que poderiam ter sido indicados como o acórdão fundamento. É que sobre 
a recorrente impendia o ónus de, logo no requerimento de interposição do 
recurso, individualizar o acórdão fundamento (cfr. o art. 765º, n.º 2, do 
CPC). Ora, essa escolha também individualiza e identifica daí em diante 
o recurso interposto, não se podendo por isso aceitar a possibilidade de 
os recorrentes, em claro prejuízo dos recorridos, mudarem a fisionomia já 
conferida aos seus recursos (sobre este problema e neste exacto sentido, cfr. 
o acórdão deste Pleno de 3/5/2007, rec. n.º 1038/05). Consequentemente, 
é inócua a alusão da recorrente àqueles outros arestos – sendo, ademais, 
significativo que ela nem sequer haja solicitado a substituição do acórdão 
fundamento por uma certa e determinada decisão.

Impõe -se, portanto, que nos abstenhamos de conhecer da existência da 
oposição invocada no presente recurso, dando -o desde já por findo.

Nestes termos, acordam em dar por findo o presente recurso.
Custas pela recorrente:
Taxa de justiça: 300 euros.
Procuradoria: 150 euros.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — Jorge Artur Madeira dos Santos 

(relator) — Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da Silva 
Santos Botelho — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domingues.
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Acórdão de 29 de Maio de 2007.
Processo n.º 1032/05.
Recorrente: José Luís Cleto Craveiro.
Recorrido: Maria Leonor Andrade Gomes Alvarinhas.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Drº. Freitas Carvalho.

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso do 
Supremo Tribunal Administrativo:

José Luís Cleto Craveiro, identificado nos autos, inconformado com a 
sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, de fls. 152 e 
seg.s, que, concedendo provimento ao recurso contencioso interposto por 
Maria Leonor Andrade Gomes Alvarinhas, identificada nos autos, anulou 
o despacho do Director -Geral do Departamento dos Recursos Humanos 
da Saúde que indeferiu o recurso hierárquico por ela interposto da ho-
mologação da lista de classificação final do concurso interno geral para 
provimento de um lugar de Chefe de Repartição de Gestão de Doentes, 
do Hospital Distrital da Covilhã, dela interpôs recurso para o Tribunal 
Central Administrativo que, por acórdão de fls. 200 e seg.s, manteve a 
decisão recorrida, negando provimento ao recurso jurisdicional.

Novamente inconformado, interpôs o presente para o Pleno da 1ª 
Secção deste Supremo Tribunal Administrativo, com fundamento em 
oposição com o julgado no acórdão da mesma Secção, de 7 -12 -1994, 
preferido no Recurso n.° 32.966, sendo que este Pleno, pelo aresto de 
28 -09 -06, a fls. 292 -297, reconheceu a oposição.

I. No prosseguimento dos autos o recorrente apresentou alegações 
com as seguintes conclusões:

I— É verdade que, in casu, a «rectificação» do aviso de abertura do 
concurso, do qual constam os métodos de selecção, abrangeu os factores 
de apreciação a utilizar na avaliação curricular e entrevista;

II— É igualmente verdade que, aquando dessa «rectificação», já 
tinha sido analisada a documentação do processo, bem como já eram 
conhecidos os currículos dos diversos candidatos;

III — Tal circunstância, todavia, não acarretou quaisquer consequên-
cias lesivas para os candidatos classificados a seguir ao recorrente, o 
que, aliás, nem sequer foi alegado e provado;

IV — E, porque assim, não tinha o acto impugnado que ser anulado, 
como o foi, sob o pretexto de terem sido infringidos os princípios da 
imparcialidade e da boa -fé na actuação administrativa, da transparência 
e da igualdade entre os concorrentes, consagrados no art° 5°, n° 1, al, d), 
do Dec -Lei nº 498/88, de 30 -12, que, salvo o devido respeito, foi mal 
interpretado e aplicado pelo aresto sob censura.

Nestes termos, nos melhores de direito aplicáveis, e nos que dou-
tamente forem supridos deve ser concedido provimento ao recurso, 
julgando -se a presente oposição de julgados de acordo com a doutrina 
que, no que tange ao tehma decidendum, foi acolhida pelo acórdão 
fundamento.

Contra alegou a recorrida particular pugnando pela manutenção do 
acórdão recorrido, invocando a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo, que considera que nos concursos de pessoal o estabele-
cimento de critérios de selecção ou de avaliação depois de conhecidos 
os curricula dos candidatos viola os princípios da transparência e im-

parcialidade da actuação administrativa consagrados no artigo 5º, n.°1, 
al. c) e d), do DL n.° 498/88, de 30 -12.

O Exm.° Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do 
improvimento do recurso apoiando -se na jurisprudência pacífica deste 
Supremo Tribunal Administrativo, que cita, no sentido do decidido no 
acórdão recorrido.

III. Com interesse para a decisão, o acórdão recorrido considerou 
assentes os seguintes factos:

a) Por aviso de 2/2/96, foi aberto concurso interno para provimento 
de um lugar de Chefe de Repartição de Gestão de Doentes no Hospital 
da Covilhã (fls. 58).

b) Em 8/3/96, depois de apreciadas as candidaturas e verificada a 
respectiva documentação, o Júri deliberou admitir todos os recorrentes, 
entre os quais recorrente e recorrida (fls. 25).

c) Porém, com o argumento de insuficiência do aviso de abertura já 
mencionado, por incumprimento do disposto no artigo 16° do Dec.Lei 
n° 498/88, de 30 de Dezembro, com redacção do Dec.Lei n° 215/95, 
de 22 de Agosto, o Júri procedeu em 15/4/96 a uma rectificação do dito 
aviso, enumerando os factores de apreciação a utilizar nos métodos de 
selecção avaliação curricular e entrevista (fls. 27).

d) Em 27/5/96, o mesmo Júri elaborou a fórmula de classificação 
dos candidatos, atribuindo determinada ponderação a cada método de 
selecção e determinada valorização a cada factor de apreciação relevante 
(fls. 29 a 32).

e) Em 11/7/96, foi elaborada a lista de classificação final, surgindo o 
recorrente José Luís Craveiro em 1° lugar e a recorrida Maria Leonor 
Alvarinhas em 3° (fls. 36).

f) Lista essa que foi homologada pelo Conselho de Administração 
do Hospital (ibidem).

g) Interposto recurso hierárquico dessa homologação, foi o mesmo 
indeferido pelo Director Geral do DRHS, no uso de competência dele-
gada pelo Ministro da Saúde (fls. 78 a 83).

III. O acórdão recorrido, desatendendo a argumentação do recorrente 
no sentido da aplicação da doutrina do acórdão fundamento, manteve 
a decisão do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra que anu-
lou o acto contenciosamente recorrido por violação dos princípios da 
transparência e da imparcialidade consagrado no artigo 5°, al. c) e d), 
do DL n.° 498/88, de 30 -12, uma vez que, de acordo com a factualidade 
apurada, os factores de apreciação e o sistema de classificação final só 
foram estabelecidos pelo Júri do concurso depois de analisada por ele a 
documentação e os currículos dos candidatos, o que viola aquela dispo-
sição legal, independentemente de ter provocado ou não consequências 
lesivas para os direitos dos candidatos preteridos, bastando o simples 
perigo ou risco de um comportamento de favor, não sendo necessária, 
ao contrário do sustentado pelo recorrente, a demonstração de que, em 
concreto, se verificou uma acção ferida de parcialidade.

Diga -se, desde já que face à factualidade descrita que o recorrente 
expressamente aceita, a doutrina do acórdão recorrido insere -se na Ju-
risprudência pacifica deste Supremo Tribunal Administrativo no sentido 
de viola o princípio da transparência e da imparcialidade o facto de os 
factores e critérios de avaliação dos candidatos ao concurso serem fixa-
dos depois de conhecidos os respectivos curricula, independentemente 
de, em concreto se verificar uma actuação parcial da Administração 
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— cfr. acórdãos do Pleno de 16/11/95, AP. DR de 30/9/97, 788; de 
19/12/97, Proc.° n.° 28.280, in AP DR 28 -5 -99,307, de 20/01/98, Proc.° 
n.° 36.164, in AP DR 5 -4 -2001,152; de 30 -04 -2003, Proc.° n.° 32377, 
in Ap DR 12 -5 -2004, 473; e de 12 -11 -2003, Proc.° n.° 39386, in AP 
DR 12 -5 -2004,1288.

A doutrina do acórdão fundamento que o recorrente pretende ver 
aplicada ao caso em apreço, foi, pois, há muito abandonada por este 
Supremo Tribunal Administrativo.

Na verdade, o que está em causa é a protecção da imagem de im-
parcialidade e transparência da Administração, sendo que “o valor ou 
interesse jurídico tutelado com a transparência é o mero risco ou perigo 
de quebra do dever de imparcialidade, independentemente de se ter 
produzido, em concreto, uma efectiva actuação imparcial.

O dever que aos órgãos administrativos se impõe não é apenas o 
de agirem com imparcialidade, mas o de se comportarem por forma a 
alardear essa imparcialidade, a projectá -la para o exterior. Em tempos 
de muita desconfiança, porventura fruto dos excessos cometidos ao 
longo de um processo recente de transformação social, e de perda da 
nitidez da fronteira entre o público e o privado, a beneficio de alegados 
imperativos de ordem económica, tudo deve ser feito para dissipar sus-
peitas e reforçar a confiança dos cidadãos na Administração Pública, 
na construção do verdadeiro Estado de Direito.

A ilicitude da acção ou omissão administrativa reside, desde logo, 
naquilo que for susceptível de configurar, por critérios de razoabi-
lidade e tendo em vista os ditames da ética, o perigo do aproveita-
mento ou do favorecimento, independentemente da verificação do 
dano.” - acórdão do Pleno de 1 -10 -2003, Proc.° n.° 48035, ia AP DR 
de 12 -5 -2004,1075.

Daí que “sob pena de suspeição, falta de transparência e de parcia-
lidade, não pode o órgão estabelecer essas regras e critérios depois 
de conhecer as candidaturas dos concorrentes. Para que não haja a 
tentação de afeiçoar os critérios à situação particular de um ou outro 
interessado e, portanto, ao resultado que se pretenda obter, devem eles 
ser estabelecidos antes de conhecido o currículo de cada candidato (Ac. 
do STA, de 21/6/94, in Ap. ao DR de 31.12.96, pag. 4999; ainda Acs. 
STA/Pleno, de 16/11 /95, Ap. ao DR de 30/9/97, pag. 788; de 14/5/96, 
in AD n.° 419/1265; do Pleno de 19/12/97, Proc. N.° 28.280; do Pleno 
de 21/1/98, Proc. N.° 36. 164, de 2/7/98, Proc. N°42.302).

De tal modo é assim que basta neste caso admitir a possibilidade 
de um tal desrespeito criar um perigo de lesão e de actuação parcial 
para constituir fundamento bastante para a anulação, mesmo que se 
desconheça em concreto a efectiva violação dos interesses de algum dos 
concorrentes” — acórdão de 9 -12 -2004, Proc.° n.° 594/04

Conclui -se assim, como no acórdão recorrido que “tendo o júri do con-
curso fixado os critérios de avaliação depois de conhecidos os currículos 
dos candidatos é ilegal, por violação do princípio da imparcialidade, 
a fixação de tais critérios, relevando nestas circunstâncias o simples 
perigo ou risco de um comportamento de favor, não sendo necessária 
a demonstração de que, em concreto, se verificou uma acção ferida de 
parcialidade”, pelo que foi violado o disposto nas al. c) e d), do artigo 5°, 
do DL n.° 498/88, de 30 -12.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do recorrente.

IV. Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam em negar 
provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 400 euros 
(taxa de justiça) e 200 euros (procuradoria).

Lisboa, 29 de Maio de 2007. — José António de Freitas Carvalho 
(relator) — Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel da 
Silva Santos Botelho — Maria Angelina Domingues — Luís Pais Bor-
ges — Jorge Manuel Lopes de Sousa — Alberto Acácio de Sá da Costa 
Reis — Adérito da Conceição Salvador dos Santos.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Recurso por oposição de julgados. Identidade da questão 
de direito.

Sumário:

 I — Para que haja oposição de julgados, para os efeitos do 
recurso previsto no artigo 24.º do ETAF/84, é necessário 
que os acórdãos em confronto hajam sido proferidos 
no domínio da mesma legislação e que, relativamente 
à mesma questão fundamental de direito, hajam perfi-
lhado soluções opostas, ou seja, que tenham aplicado os 
mesmos preceitos ou critérios legais de forma divergente 
a idênticas situações de facto.

 II — Assim, não existe oposição de julgados entre um acórdão 
que perante um acto de injustificação de faltas dadas ao 
serviço por funcionário/dirigente sindical decidiu não 
o anular por considerar intempestiva a comunicação 
da falta tendo em vista o disposto na primeira parte 
do n.° 2 do citado artigo 14.° do Decreto-Lei n.º 84/99, 
ao passo que o acórdão -fundamento perante acto de 
conteúdo idêntico julgou em sentido oposto, mas para 
o que relevou foi no entanto a consideração de que no 
condicionalismo factual respectivo se configurava um 
meio idóneo de justificação a que se refere o n.º 1 do 
citado artigo 14.º

Processo n.º 1079/06 -20.
Recorrente: José Manuel Teixeira.
Recorrido: Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. João Belchior.

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso Admi-
nistrativo do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

I.RELATÓRIO
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA, com os demais sinais dos autos, 

com invocação do artigo 24° alínea b) do ETAF, recorre por oposição 
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de julgados do acórdão proferido no Tribunal Central Administrativo 
Norte (TCAN) na parte em que considerou intempestiva a justificação 
da falta por si dada ao serviço, assim concedendo provimento ao re-
curso jurisdicional interposto pela Administração (Presidente da Câmara 
Municipal de Porto de Mós -ER) da sentença proferida pelo Tribunal 
Central Administrativo de Coimbra (TAC).

Admitido o recurso produziu alegações em que concluiu como se-
gue:

“A  - A ausência dada ao serviço pelo recorrente para actividade 
sindical foi comunicada à entidade empregadora no dia anterior pelas 
17h12m

B  - Da comunicação consta que o trabalhador “teve premente neces-
sidade de estar ausente ao serviço no dia 21.02.06,

C  - Não está obrigada a associação sindical a especificar os concretos 
motivos que impossibilitaram a observância do aviso da ausência com 
pelo menos um dia de antecedência

D  - Tem tão só de comunicar
E  - Por isso a entidade recorrida não levantou a questão em relação 

à ausência ao serviço no dia 03.03.2003
F  - Não prevê a Lei nenhum efeito cominatório no que se refere ao 

prazo de comunicação das ausências
G  - Se a entidade empregadora não se satisfazia com a justificação 

dada deveria ter requerido em concreto que elemento e que justificação 
era a seu ver idónea

H  - Não lhe assistindo o direito a, de imediato, não aceitar a comuni-
cação e considerar a ausência ao trabalho como falta injustificada

I  - Esta é a interpretação do acórdão do TCA do Sul e que contraria 
o acórdão em causa

J  - E se afigura mais consentânea com os preceitos legais reguladores 
 - artigo 12° e 14° do D.L. 84/99 e artigo 55º da C.R.P.

L  - Desta forma violou o douto acórdão em crise o estatuído nos supra 
especificados normativos”.

A ER contra -alegou sustentando a bondade do decidido.
Neste STA a Digna Procuradora da República emitiu o seguinte 

Parecer:
“Tem sido entendimento da jurisprudência deste Tribunal que é pres-

suposto “... da oposição de julgados que as soluções jurídicas perfilhados 
em ambos acórdãos recorrido e fundamento respeitem a mesma questão 
fundamental de direito devendo igualmente pressupor a mesma situação 
fáctica... (vide entre outros Ac. de 22.06.06 — Rec. n° 765/05).

No caso dos autos a oposição segundo o Recorrente prende -se com 
a interpretação do art° 14°, n° 2 do Dec -Lei n° 84/99, de 19.03, isto é, 
com o prazo para justificação de faltas para o exercício da actividade 
sindical.

No acórdão recorrido julgou -se injustificada a falta ao serviço do 
Eng. José Teixeira no dia 21.01.03, porque apenas foi comunicado na 
véspera já depois do fecho dos serviços administrativos, ou seja, cerca 
das 17h12m não tendo sido respeitado o prazo estipulado no art° 14°, 
n° 2 do DL 84/99 de 19.03 que estipula que as faltas terão que ser comu-
nicadas com um dia útil de antecedência ou em caso de impossibilidade 
devidamente justificada, num dos dois dias úteis imediatos.

No acórdão fundamento também estava em causa a justificação das 
faltas ao serviço do Sr. Eng. José Teixeira, dadas no dia 25 e 28 de 
Setembro e 1 a 3 de Outubro de 2001, ao serviço do SETN (Sindicato 

dos Engenheiros). Estas faltas foram comunicados por requerimento 
ao Presidente da Câmara do Porto de Mós, em 25.09.01 e 16.10.01, 
através de carta do STEN.

Este acórdão considerou que a justificação foi atempada, e relevou 
os meios idóneos para proceder a essa justificação.

Concluiu que as faltas estavam justificadas porque tinham sido apre-
sentadas tempestivamente pelo funcionário faltoso que era membro da 
Direcção Nacional do Sindicato e posteriormente pelo Presidente da A.N. 
considerando, por isso que tinha sido utilizado meio idóneo.

Deste modo, embora se trate da mesma situação fáctica (justificação 
das faltas do Sr. funcionário por ausência em actividades sindicais) a 
justificação das faltas assenta em questões de direito diferentes, uma vez 
que no acórdão recorrido se atentou na tempestividade da comunicação 
da justificação das faltas e no acórdão fundamento se analisou os meios 
idóneos que permitem essa justificação.

Ora a este propósito, importa referir que “só é figurável oposição em 
relação a decisões expressas e não a julgamentos implícitos” (Ac. 765/05, 
de 22.06.06 e Acs. do Pleno n°s 47.042 de 15.11.01, 45.589 de 21.02.02, 
490/02 de 30.10.02, entre outros).

Assim, uma vez que as decisões assentam em pressupostos diferentes, 
sou de parecer que não se verifica a alegada oposição”.

Foram colhidos os vistos da lei.
II.FUNDAMENTAÇÃO
II.1. Tendo em vista o disposto no artº 713º, nº 6, do CPC, dão -se por 

reproduzidos os FACTOS dos acórdãos em confronto (cf. fls. 28vº -29 
e 73 -76)

II.2. Pretende o aqui recorrente ver reconhecida a oposição de jul-
gados entre o acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Central Ad-
ministrativo Sul, e o acórdão proferido pela Secção de Contencioso 
Administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul, a 19.02.2004 
(Proc. nº 12809.03).

Dispõe o art.º 24.º do ETAF que compete ao pleno da Secção de 
Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo co-
nhecer:

“a)…
b) Dos recursos dos acórdãos da Secção que, relativamente ao mesmo 

fundamento de direito e na ausência de alteração substancial da regula-
mentação jurídica, perfilhem solução oposta à de acórdão de diferente 
Secção ou do respectivo pleno;

b’) Dos recursos de acórdãos da Secção de Contencioso Adminis-
trativo do tribunal Central Administrativo proferidos em último grau 
de jurisdição que, na hipótese prevista na alínea anterior, perfilhem 
solução oposta à de acórdão da mesma Secção ou da Secção de Con-
tencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo, ou do 
respectivo pleno;

c)…;
d)...”.
Entende -se que os pressupostos da interposição deste recurso são 

em tudo similares aos referidos no art.º 763.º do CPC [apesar da revo-
gação dos arts. 763.º a 770.º no âmbito do processo civil, ditada pelos 
arts. 3º e 17º, nº 1, do Dec -Lei nº 329 -A/95, de 12.12, continuam os 
mesmos aplicáveis, com as necessárias adaptações, na tramitação do 
recurso por oposição de julgados, como a jurisprudência deste STA, ao 
nível do Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 
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Tribunal Administrativo, vem reiteradamente afirmando, pelo menos, 
desde o Acórdão do Pleno de 27.05.96 -rec.36829], sendo portanto 
indispensável que os acórdãos em apreço tenham sido proferidos no 
domínio da mesma legislação e que, relativamente à mesma questão 
fundamental de direito, hajam tomadas soluções opostas, isto é, que 
tenham aplicado os mesmos preceitos legais de forma divergente face 
a situações de facto análogas.

Para que exista oposição é, pois, necessária tanto uma identidade 
jurídica como factual, as quais, por natureza, se aferem pela análise do 
objecto das decisões em confronto.

II.2. O essencial da pronúncia do acórdão recorrido que se pretende 
ver confrontada com o acórdão fundamento pode ver -se no trecho do 
mesmo aresto que se transcreve:

“(…)
De facto, decorre do n.° 2 do art. 14.° do DL 84/99 que a comunicação 

da falta terá de ser feita ou com um dia útil de antecedência ou, em caso 
de impossibilidade, num dos dois dias úteis imediatos, sendo que, neste 
último caso, a comunicação deverá justificar a razão da comunicação 
só ter sido efectuada “a posteriori” dando conta da impossibilidade de 
comunicação com a antecedência de um dia útil.

No caso vertente, a comunicação realizada com data de 20/01/2003 
para a falta do 2.° recorrido ao serviço no dia 21/01/2003, comu-
nicação essa que apenas deu entrada por “fax” nos serviços da 
edilidade pelas 17h12m, não cumpriu a antecedência prevista na 
1ª parte do n.° 2 do art. 14.° e, por outro, não justificando o motivo 
da impossibilidade da comunicação com a antecedência devida não 
poderá preencher ou integrar a 2ª parte do mesmo dispositivo legal, 
sendo certo que não impendia, nem impende, sobre a autoridade 
recorrida qualquer ónus ou dever de convidar o 1º recorrente a 
vir suprir irregularidades e/ou omissões de alegação integradoras 
e necessárias ao cumprimento dos normativos legais nesta sede, 
mormente, forma. conteúdo, requisitos e prazos de comunicação 
das faltas dos membros dos corpos gerentes.

Frise -se que a referência feita na comunicação em crise de que 
“tem premente necessidade de estar ao serviço..., para desempenho 
de funções sindicais” não satisfaz as exigências do citado art. 14.°, 
n.° 2, porquanto, a justificação da impossibilidade não se prende 
uma necessidade ou exigência de alegação das concretas funções ou 
actos/actividades desenvolvidas ou em que esteve envolvido aquele 
concreto dirigente/membro dos corpos gerentes da associação sin-
dical, mas apenas com os motivos pelos quais não foi possível pro-
ceder ao envio da comunicação com a antecedência de um dia útil. 
Nesta medida, o acto administrativo recorrido datado de 13/02/2003 
enquanto tendo por objecto a pretensão de comunicação da falta ao 
serviço do 2.° recorrido no dia 21/01/2003 e como fundamento de 
indeferimento da justificação da falta a intempestividade daquela 
comunicação não enferma dos vícios que lhe são assacados, podendo 
e devendo manter -se na ordem jurídica mercê do teor do próprio acto e 
do funcionamento do próprio princípio geral do direito administrativo 
do aproveitamento dos actos administrativos” (o realce não consta do 
texto do acórdão).

Ressalta claramente do trecho transcrito que, estando em causa uma 
comunicação que deu entrada por “fax” nos serviços da Administração 
pelas 17h12m de 20/01/2003 com vista a justificar uma falta ao serviço 

a dar no dia seguinte pelo funcionário/dirigente sindical, para o acórdão 
recorrido não foi cumprida a antecedência prevista na 1ª parte do n.° 2 
daquele art. 14.° do Dec. Lei nº 84/99 de 19 de Março (1) (com um dia 
útil de antecedência) e, por outro, não se tendo justificado o motivo da 
impossibilidade da comunicação com a antecedência devida não pode-
ria a mesma comunicação preencher ou integrar a 2ª parte do mesmo 
dispositivo legal.

Porém, no acórdão fundamento estando também em causa a justifi-
cação das faltas ao serviço por parte de [no caso o mesmo] funcioná-
rio/dirigente sindical, o que ali se ponderou e discutiu foi a idoneidade 
do meio (os “meios idóneos e seguros” a que se refere o nº 1 daquele 
artº 14º), para os efeitos de justificação de faltas ao serviço por parte 
de dirigentes sindicais.

Mais concretamente, ali se considerou se bastava (ou não) a de-
claração de cada um dos membros dos corpos gerentes directamente 
interessado na justificação da ausência ao serviço, ou se a comunicação 
para o efeito devia ser feita pela associação sindical através dos órgãos 
competentes.

Sucedeu no caso que para o Presidente da CM de Porto de Mós a 
comunicação por ofício feita apenas pelo Presidente da Direcção Na-
cional do Sindicato, e não por órgão colegial (direcção), não preenchia 
o requisito exigível, pelo que injustificou as faltas.

Para o acórdão -fundamento, “no contexto e como se veio posterior-
mente a demonstrar, a comunicação feita pelo José Teixeira e depois 
pelo Presidente da Câmara, pretendeu ser em representação da Asso-
ciação Sindical, pelo que a partir do momento em que o Presidente da 
CM de Porto de Mós teve dúvidas quanto à idoneidade e segurança 
da comunicação, isto é, quanto à qualidade em que actuou o membro 
da Direcção da Associação Sindical e depois do ofício do Presidente 
da Direcção Nacional deveria ter expressamente requerido o meio de 
comunicação que entendesse por conveniente” (o realce não consta 
no texto do acórdão).

Ou seja, “se o Presidente da C.M. não se tinha bastado com as 
comunicações tempestivas do seu funcionário e membro da DN do 
Sindicato e posteriormente do Presidente da A. N. deveria ter requerido 
em concreto que elemento era a seu ver idóneo. Não o tendo feito, e 
optando desde logo por injustificar as faltas, agiu ilegalmente, pelo que 
deve anular -se este acto”.

Em resumo, para o acórdão -fundamento, tendo sido ponderado um 
particular contexto em que as faltas do agente em causa foram dadas e em 
que foram feitas as aludidas comunicações a respeito da sua justificação, 
aceitou -se afinal que no caso as comunicações do funcionário/dirigente 
sindical e posteriormente do Presidente da Associação Sindical se con-
figuravam como meio idóneo de justificação.

Mas, assim sendo, salta à vista que pese embora se esteja em ambos 
os arestos perante um acto administrativo de injustificação de faltas 
de funcionário/dirigente sindical e em que num dos casos (acórdão 
recorrido) se considerou legal a sua injustificação, e noutro (acórdão-
-fundamento) se optou pela solução oposta, no entanto tal decisão as-
sentou em pressupostos bem diferenciados, desde logo em razão das 
particularidades factuais respectivas.

Efectivamente, e como se viu, o que relevou para o acórdão recorrido 
foi a intempestividade da comunicação da falta tendo em vista o disposto 
na 1ª parte do n.° 2 do citado art. 14.° do Dec. Lei nº 84/99, ao passo 
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que para o acórdão -fundamento foi a consideração de que no aludido 
condicionalismo factual se configurava um meio idóneo de justificação 
a que se refere o nº 1 do citado artº 14º, sem se ter analisado a questão 
da tempestividade a que se refere o nº 2 do mesmo preceito legal.

Deste modo, indemonstrado fica, que o acórdão -fundamento haja 
decidido em sentido oposto ao do acórdão recorrido a mesma questão 
fundamental de direito, o que leva fatalmente ao inêxito do recurso.

III.DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos acordam em julgar findo 

o recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se,
 - a taxa de justiça em 300 €
 - e a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 29 de Maio de 2007.— João Belchior (relator) — Azevedo 

Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domingues.

(1) Sob a epígrafe formalidades prescreve tal artigo:
“1  - A associação sindical interessada comunicará, por meios idóneos e seguros, aos serviços 

de que dependem os membros dos órgãos referidos nos artigos anteriores as datas e os números 
de dias de que os mesmos necessitam para o exercício das respectivas funções.

2  - A comunicação prevista no número anterior será feita com um dia útil de antecedência 
ou, em caso de impossibilidade, num dos dois dias úteis imediatos”.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Oposição de julgados. Funcionário do IEFP. Tribunal com-
petente.

Sumário:

 I — Para se afirmar a oposição de julgados é necessário 
que as decisões em confronto hajam sido proferidas no 
domínio do mesmo quadro normativo e que relativa-
mente à mesma questão fundamental de direito, tenham 
perfilhado, de forma expressa, soluções opostas, ou 
seja, que hajam aplicado o mesmo quadro normativo, 
de forma divergente, a idênticas situações de facto.

 II — Ocorre oposição de julgados entre dois arestos que, 
perante idêntica matéria factual decidiram: num caso 
(o do acórdão recorrido) que o tribunal materialmente 
competente para apreciar o recurso contencioso — in-
terposto por um funcionário do referido Instituto que 
havia optado pelo regime do contrato individual de tra-
balho — de acto, da autoria de órgão dirigente do IEFP, 
relativo à lista de classificação elaborada no âmbito de 
concurso de pessoal do I.E.F.P., era o Tribunal Admi-
nistrativo de Círculo, por estar em causa uma relação 
jurídico -administrativa; no outro (o do acórdão fun-

damento), perante idêntico circunstancialismo factual, 
que o tribunal competente era o tribunal de trabalho, 
por estarem em causa actos de gestão privados, a ser 
fiscalizados no âmbito da legislação laboral.

Processo n.º 1101/06 -20.
Recorrente: Comissão Executiva do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional.
Recorrido: Carlos Alberto Ribeiro Cabaço.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Maria Angelina Domingues.

Acordam no Pleno da secção de contencioso administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo:

1.1 Carlos Alberto Ribeiro Cabaço interpôs, no T.A.C. de Coimbra, 
recurso contencioso de anulação da deliberação, datada de 20.6.97, da 
Comissão Executiva do Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
que indeferiu a sua reclamação da lista de classificação final do concurso 
para admissão de técnicos superiores ao qual foi candidato e que fora 
homologada pelo director de Recursos Humanos do I.E.F.P..

1.2 Por sentença do T.A.C. de Coimbra foi julgada improcedente 
a questão prévia da incompetência material do tribunal e concedido 
provimento ao recurso contencioso.

1.3 Inconformada com a decisão referida em 1.2, a Comissão Exe-
cutiva do I.E.F.P. interpôs recurso jurisdicional para o T.C.A. Sul, o 
qual, pelo acórdão proferido a fls. 436 e segs., confirmou a decisão do 
T.A.C. de Coimbra, quer quanto à competência do tribunal, quer quanto 
à procedência do recurso contencioso.

1.4 De novo inconformada, interpôs a Comissão Executiva do I.E.F.P. 
recurso, por oposição de julgados, para este Pleno, restrito à decisão 
sobre a competência do Tribunal.

Indicou como acórdão fundamento o proferido no rec. 848/05 pelo 
T.C.A. Sul.

1.5 A entidade recorrente apresentou as alegações de fls. 471 e segs., 
as quais concluiu do seguinte modo:

“1ª No douto Acórdão recorrido considerou que “(...) sendo certo 
que o Estatuto do IEFP aprovado pelo referido DL 247/85 veio abrir a 
possibilidade de os funcionários do IEFP passarem a ser abrangidos 
pelo regime do contrato individual de trabalho, e que o recorrente optou 
pelo estatuto correspondente ao Contrato Individual de Trabalho, tais 
factos em nada alteram a natureza administrativa do acto impugnado, 
e esta em nada altera a competência do Tribunal Administrativo de 
Círculo para conhecer do recurso contencioso de anulação do acto 
de indeferimento da reclamação apresentada pelo ora recorrido, no 
âmbito de um Concurso Público levado a cabo por tal Instituto Público 
 - o IEFP”.

2ª Por sua vez, no Acórdão fundamento, no âmbito das mesmas dis-
posições legais aplicáveis refere que “(...) as deliberações da Comissão 
Executiva do IEFP, tomadas no âmbito do Concurso de Promoção para 
a categoria de Técnico Superior Assessor, não deverão ser consideradas 
actos administrativos (art° 120º do C.P.A.), mas sim actos de gestão 
privada, a serem fiscalizados no âmbito da legislação laboral”.

3ª O pessoal do IEFP, nos termos do disposto no art° 30, n° i do 
Estatuto do IEFP, aprovado pelo Dec. -Lei n° 247/85, de 12 de Julho, 
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rege -se pelas normas aplicáveis ao contrato individual de trabalho, com 
as adaptações definidas no Estatuto do Pessoal, anexo à Portaria n° 66/90, 
de 27 de Janeiro, pelo que será o foro laboral o materialmente competente 
para dirimir eventuais litígios emergentes desse vínculo.

4ª É, assim, evidente a existência da oposição a que se refere o 
art.° 763.° do C.P.C..

5ª Ambos os Acórdãos foram proferidos em plena vigência do Estatuto 
do IEFP, aprovado pelo Dec.  -Lei n° 247/85, de 12 de Julho, e do Estatuto 
do Pessoal do IEFP, anexo à Portaria n° 66/90, de 27 de Janeiro.

6ª O Acórdão recorrido e o Acórdão fundamento foram proferidos em 
processos diferentes, tendo este já transitado em julgado.”

1.6 Não houve contra -alegações e, neste S.T.A., a Srª. Procuradora 
da República emitiu o parecer de fls. 500 e 501, pronunciando -se pela 
existência de oposição de julgados.

2 Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
Dispõe o artº 24º do ETAF que:
“Compete ao Pleno da Secção de Contencioso Administrativo co-

nhecer:
a)....
b) Dos recursos de acórdãos da Secção que, relativamente ao mesmo 

fundamento de direito e na ausência de alteração substancial da regu-
lamentação jurídica, perfilhem solução oposta à de acórdão da mesma 
Secção ou do respectivo Pleno;

b’) Dos recursos de acórdãos da  - Secção de Contencioso Adminis-
trativo do Tribunal Central Administrativo proferidos em último grau 
de jurisdição que, na hipótese prevista na alínea anterior, perfilhem 
solução oposta à de acórdão da mesma Secção ou da Secção de Con-
tencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo, ou do 
respectivo pleno;

c) Do seguimento dos recursos referidos nas alíneas b) e b’), sem 
prejuízo dos poderes do relator nesta matéria;

d)..........”
Por seu turno, dispõe o artº 102º da LPTA que os recursos por opo-

sição de acórdãos devem ser processados do acordo com o artº 765º 
do C.P.C.

De acordo com a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal 
para que se verifique oposição de julgados é necessária a verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) que as asserções antagónicas dos acórdãos invocados tenham 
tido como e feito fixar ou consagrar soluções diferentes para a mesma 
questão fundamental de direito.

b) que as decisões em oposição sejam expressas.
c) que as situações de facto e o respectivo enquadramento jurídico 

sejam em ambas as decisões idênticas.
Vejamos, pois, se tais requisitos se verificam na situação em 

apreço:
2.0.1 O acórdão recorrido apreciou o recurso jurisdicional da sentença 

do T.A.C. de Coimbra, cuja matéria de facto, considerada provada é a 
seguinte:

“1. Com vista a recrutamento interno/recrutamento externo (simultâ-
neo) de técnicos superiores para exercício de funções nas áreas geográ-
ficas de várias das suas Delegações Regionais, o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) emitiu a circular informativa Nº -. 5/97, 

de 7/2/97, de fls. 20 a 26 dos autos e que aqui se dá como reproduzia 
para todos os efeitos legais.

2. Ao concurso/recrutamento, referido em 1, foi opositor o recorrente 
funcionário do IEFP, delegação de Castelo Branco, o qual, nos termos 
do Estatuto do IEFP aprovado pelo Dec. Lei nº -247/85, de 12/7, havia 
optado pelo regime de contrato individual de trabalho.

3. Embora não constasse da circular, referida em 1, a composição dos 
júris do concurso, o Delegado Regional do Centro veio, em 7/4/97, a 
nomear e divulgar a composição dos júris.

4. Elaborada a alista de classificação final dos candidatos e sem 
que tivessem estes sido notificados da mesma, o Director de Recursos 
Humanos do IEFP, em despacho de 16/4/97, homologou a mesma lista 
de classificação final.

5. Tendo o recorrente apresentado reclamação desse acto homologató-
rio, veio, por deliberação de 20/6/97, a entidade recorrida a indeferi -la, 
nos termos constantes de fls. 85 a 89 dos autos e que aqui se dão como 
reproduzidos, onde lançou decisão concordatária com a informação 
nº 469/DRH, de 9/6/97 e que lhe servia de suporte [acto recorrido].

6. Da mesma decisão de indeferimento, referida em 5, veio o recor-
rente a interpor recurso para a Ministra para a Qualificação e Emprego, 
tendo, por despacho de 23/1/98, do Secretário de Estado do Emprego 
e Formação, no uso de poderes delegados, sido rejeitado o recurso.

7. Em 4/8/92, a Comissão Executiva do IEFP aprovou o Regulamento 
dos Concursos de Admissão constante de fls. 55 a 63 dos autos e que se 
encontrava em vigor na data do concurso dos autos.”

2.0.2 No acórdão fundamento, os factos considerados assentes, com 
interesse para a decisão, são os seguintes:

“A) Em 17/12/1997, a ora Autora celebrou, na qualidade de técnico 
superior, com a Entidade Demandada  - Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP)  -, o contrato de trabalho de fls. 13/13V, dos presentes 
autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido (cfr. documento de 
fls. 13/13V, dos presentes autos).

B) Por Deliberação da Comissão Executiva do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional de 12/03/2003, foi autorizada a abertura do 
concurso de promoção, referente ao ano de 2001, para a categoria de 
Técnico Superior Assessor (cfr. documento de fls. 26 a 31, dos presentes 
autos).

C) O Concurso foi publicitado pela Circular Informativa n.° 46/2003, 
de 14 de Abril, que aqui se dá por integralmente reproduzida, da qual 
consta, além do mais, que são postas a concurso 44 vagas, os requisi-
tos e condições de candidatura, métodos de selecção, matriz da prova 
escrita de conhecimentos, parâmetros a incluir na elaboração da grelha 
da avaliação curricular, valoração dos métodos de selecção, constituição 
do júri, modo de formalização das candidaturas e a data limite para a 
respectiva apresentação (cfr. fls. 26 a 31, dos presentes autos).

D) Pela Circular Informativa n.° 144/2003, de 21 de Outubro, foi 
publicitada a Lista de Classificação Final dos Candidatos Aptos e Não 
Aptos, assinada pelo Júri do Concurso e homologada por despacho do 
Vogal da Comissão Executiva para a Área de Recursos Humanos, de 
21/10/2003, que aqui se dá por integralmente reproduzida, da qual se 
extrai que a ora Autora, opositora ao concurso, ficou posicionada no 
67.° lugar, entre os “candidatos aptos para promoção”, com a classi-
ficação final de 15,39 valores (cfr. documentos de fls. 32 a 41, dos 
presentes autos).
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E) Em 29/10/2003, a ora Autora, mediante requerimento dirigido 
ao Presidente da Comissão Executiva do IEFP, ao abrigo do disposto 
no n.° 1, do artigo 15.°, do “Regulamento de Carreiras e Concursos do 
IEFP”, reclamou da Lista de Classificação Final dos Candidatos Aptos 
e Não Aptos, publicitada pela Circular Informativa n.° 144/2003, de 
21 de Outubro (cfr documento de fls. 42 a 44, dos presentes autos, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido).

F) A reclamação apresentada pela ora Autora foi analisada pela Infor-
mação do Departamento de Recursos Humanos da Direcção de Serviços 
de Pessoal n.° 664/RH -PE, de 28 de Novembro de 2003, que aqui se dá 
por integralmente reproduzida, na qual se propôs o deferimento parcial 
e a alteração da classificação final obtida pela ora Autora no concurso 
de promoção de 15,39 valores para 15,55 valores (cfr. documento de 
fls. 45 a 58, dos presentes autos).

G) Deferida a reclamação apresentada nos termos propostos na In-
formação n.° 664/RH -PE, de 28 de Novembro de 2003, a ora Autora 
foi reposicionada no 55.° lugar dos “candidatos aptos para promoção”, 
com a classificação de 15,55 valores, publicitando -se nova Lista de 
Classificação Final dos Candidatos Aptos e Não Aptos, assinada pelo 
Júri do concurso e homologada pela Comissão Executiva do IEFP em 
16 de Dezembro de 2003 (cfr. documento de fls. 59 a 64, dos presentes 
autos, que aqui se dá por integralmente reproduzida).”

2.1 No acórdão recorrido está em causa, no que ao âmbito do presente 
recurso por oposição de julgados interessa, a apreciação da sentença, 
proferida pelo T.A.C. de Coimbra, que considerou competente para 
apreciar a questão suscitada no recurso contencioso interposto pelo 
ora recorrido – indeferimento, pela Comissão Executiva do I.E.F.P., 
da reclamação por si interposta da lista de classificação final do con-
curso interno/externo para admissão de técnicos superiores, ao qual foi 
candidato e que fora homologada pelo Director de Recursos Humanos 
do I.E.F.P. – o tribunal administrativo de círculo e não o tribunal do 
trabalho, conforme, oportunamente, havia sido excepcionado pela en-
tidade ora recorrente.

O aresto recorrido confirmou o decidido na sentença do T.A.C. de 
Coimbra, considerando, em síntese, que, não obstante o recorrente 
contencioso (funcionário do I.E.F.P.) ter optado pelo regime jurídico 
de contrato individual de trabalho, o concurso, no decorrer do qual foi 
praticado o acto contenciosamente impugnado, rege -se por normas de 
direito administrativo; o acto posto em crise no recurso contencioso foi 
praticado no âmbito de uma relação jurídico -administrativa, sendo um 
acto administrativo, pelo que competentes para apreciar a respectiva 
legalidade são os tribunais administrativos.

O acórdão fundamento tem por objecto sentença do T.A.F. de Sintra, 
que se considerou materialmente competente para apreciar o recurso 
contencioso da deliberação do Conselho Directivo do I.E.F.P., pela qual 
foi homologada a lista de classificação final do concurso de promoção 
a técnico superior assessor do referido Instituto.

O acórdão fundamento revogou a decisão do T.A.F. de Sintra, consi-
derando que à recorrente contenciosa (que também havia optado pelo 
regime do contrato individual de trabalho) era aplicável um regime de 
direito privado e “as deliberações da Comissão Executiva do I.E.F.P., 
tomadas no âmbito do Concurso de Promoção para a categoria de 
Técnico Superior Assessor, não deverão ser consideradas actos admi-

nistrativos (artº 120º do C.P.A.), mas sim actos de gestão privados, a 
ser fiscalizados no âmbito da legislação laboral”.

2.2 Do exposto resulta que, perante situações de facto idênticas, no 
domínio da mesma legislação, o acórdão recorrido e o acórdão fun-
damento perfilharam soluções opostas entre si para a mesma questão 
fundamental de direito.

3 Nestes termos, acordam em julgar verificada a invocada oposição 
de julgados e em ordenar o prosseguimento do recurso.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — Maria Angelina Domingues (rela-

tora) — Pais Borges — Santos Botelho — Azevedo Moreira — Rosendo 
José.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Recurso por oposição de julgados. Pressupostos. Trânsito 
em julgado.

Sumário:

 I — Como decorre do artigo 24.º, alínea b) e b’) do ETAF/84 
e do artigo 763.º, n.º 1 do CPC, na redacção anterior à 
dada pelo Decreto-Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, 
para que ocorra oposição de julgados é necessário que 
os acórdãos em confronto tenham perfilhado soluções 
opostas sobre a mesma questão fundamental de direito, 
tendo por base situações de facto substancialmente 
idênticas e na ausência de alteração substancial da 
regulamentação jurídica aplicável.

 II — Exige ainda o n.º 4 do artigo 763.º do CPC, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 766.º do mesmo diploma, na apon-
tada redacção, que o acórdão fundamento seja anterior 
ao acórdão recorrido e tenha transitado em julgado à 
data em que se conheça do recurso.

Processo n.º 1235/06 -20.
Recorrente: Direcção da Caixa Geral de Aposentações.
Recorrido: Alberto Pinto Morais.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Xavier.

Acordam, em conferência, os juízes do Pleno da Secção de Conten-
cioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:

I - RELATÓRIO
A DIRECÇÃO DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES inter-

põe recurso por oposição de julgados, do acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul proferido nos autos em 27.05.2004, que concedeu 
provimento ao recurso jurisdicional interposto por ALBERTO PINTO 
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MORAIS, com os sinais dos autos e revogou a sentença do TAC de 
Lisboa, que negara provimento ao recurso contencioso de anulação do 
despacho de 07.02.2001, que indeferiu o pedido de contagem do tempo 
de permanência na reserva, fora da efectividade de serviço, para efeitos 
do cálculo da pensão de reforma.

Invoca como acórdão fundamento, o acórdão do mesmo Tribunal, 
proferido em 15.01.2004, no rec. 11.361/02, de que junta fotocópia 
a fls. 104 e segs., confirmado pelo Tribunal Pleno da 1ª Secção deste 
STA, de 23.05.2006, rec. 1309/04, já transitado em julgado, conforme 
certidão de fls.161.

A autoridade recorrente veio apresentar a sua alegação, em 02.07.2004, 
nos termos do nº 3 do artº 765º do CPC, tendente a demonstrar a invocada 
oposição de julgados, concluindo assim:

I  - O douto acórdão recorrido julgou em sentido inverso do proferido 
em 15 de Janeiro de 2004, no processo nº 11361/02, pela 2ª Subsec-
ção do Contencioso Administrativo do TCA Sul e que já transitou em 
julgado.

II  - Entre as datas em que foi proferido o citado acórdão e o ora re-
corrido não houve qualquer alteração legislativa que interfira directa ou 
indirectamente na resolução da questão de direito controvertida.

III  - Verificam -se, pois, os pressupostos das alíneas b) e b’) do artº 24º 
do ETAF.

O recorrido veio informar os autos de que o acórdão fundamento não 
havia ainda transitado em julgado, vindo mais tarde informar que foi 
interposto recurso do mesmo para o Pleno (cf. fls. 115 e 122).

Após confirmação da interposição de recurso e da sua pendência, foi 
ordenado pela relatora do processo no TCA Sul, que o mesmo ficasse 
a aguardar a decisão daquele, insistindo -se por essa informação junto 
do Pleno (fls. 127 a 145).

A autoridade recorrente veio em 04.12.2006, juntar aos autos certidão 
extraída do recurso contencioso de anulação nº 4/01 do TAF de Lisboa 
(1º Juízo liquidatário), donde consta o acórdão fundamento e onde se 
refere que do mesmo foi interposto recurso para o STJ (pretender -se -ia 
dizer STA), tendo sido proferido acórdão no processo nº 1309/04 -20 
da 5ª Secção, o qual transitou em julgado em 12 de Junho de 2006 (cf. 
fls. 148 a 171).

O recorrido foi notificado desta junção, pela autoridade recorrente, 
nos termos dos artº 229º -A e 260º A do CPC (fls. 173) e nada disse.

Seguidamente, a relatora do processo no TCA, ordenou a subida dos 
autos ao STA (fls.175).

O Digno MP emitiu parecer no sentido de que se verifica a ale-
gada oposição de julgados ente o acórdão recorrido e o acórdão fun-
damento.

Foram colhidos os vistos legais.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Como tem decidido este Pleno e decorre dos artº 24º, b) e b’ do 

ETAF/84 e do artº 763º, nº 1 do CPC, aqui ainda aplicáveis (1), para que 
ocorra oposição de julgados, é necessário que os acórdãos em confronto 
tenham perfilhado soluções opostas sobre a mesma questão fundamen-
tal de direito (i), tendo por base situações de facto substancialmente 
idênticas (ii e, na ausência de alteração substancial da regulamentação 
jurídica aplicável(iii) (2).

Exige ainda o nº4 do citado artº 763º do CPC, que o acórdão fun-
damento seja anterior ao acórdão recorrido e tenha transitado em 

julgado, presumindo -se o trânsito, salvo se o recorrido alegar que o 
acórdão não transitou.

Ora, o recorrido, notificado da admissão do presente recurso, veio 
informar no processo que o acórdão fundamento ainda não havia tran-
sitado em julgado, à data em que a recorrente jurisdicional interpôs o 
presente recurso, pelo que face ao disposto no nº 4 do artº 763º do CPC, 
deveria o Tribunal abster -se de conhecer da invocada oposição.

Embora o citado preceito legal exija o trânsito em julgado do acórdão 
fundamento, é entendimento deste Pleno que o que releva para o efeito 
é que, à data em que se conheça do recurso, o acórdão fundamento já 
se mostre transitado, não sendo a interposição do recurso antes desse 
trânsito motivo para não conhecer do mesmo, se, entretanto, tal trânsito 
se vier a verificar (3). É também o decorre do artº. 766º, n.º 2 do CPC, 
ao dispor que «tendo o recorrido alegado que o acórdão anterior não 
transitou em julgado, a secção verificará qual é a situação na data em 
que vai decidir sobre a oposição …».

Ora, no presente caso, e como se mostra documentado nos autos, 
o acórdão fundamento foi confirmado pelo Pleno e já transitou em 
julgado.

Nada obsta, pois, neste momento, a que se conheça da invocada 
oposição de julgados.

É manifesta a oposição entre os acórdãos em confronto quanto à 
mesma questão fundamental de direito que tiveram de decidir e que 
era a de saber se o disposto no artº 44º, nº3 do actual EMFAR - Dec. 
Lei nº 236/99, de 25 de Julho, alterado pela Lei nº25/2000, de 23 de 
Agosto, que determina que «para efeito do cálculo da pensão de 
reforma, releva o tempo de permanência do militar na reserva, 
fora da efectividade de serviço», se limitou a consagrar uma regra 
que já resultava da interpretação adequada dos preceitos contidos no 
anterior EMFAR - Decreto Lei nº 34 -A/90, de 24.01, designadamente 
os artº 26º, nº1 a) e 127º, e, por isso, tal regra é aplicável ao recorrente 
contencioso, sob pena de violação do princípio da igualdade, como 
entendeu o acórdão recorrido, ou se é inovador, aplicando -se apenas 
para o futuro, e, por isso, inaplicável ao recorrente contencioso, sem 
que com isso se viole o principio da igualdade, como decidiu o acórdão 
fundamento.

Verifica -se também identidade das situações de facto apreciadas 
em ambos os acórdãos, já que ambos os recorrentes contenciosos são 
militares e apresentaram requerimento na Caixa Geral de Aposentações 
pedindo que lhes fosse aplicado o citado artº 44º, nº 3 do EMFAR, na 
redacção da Lei 25/2000, ou seja, que lhe fosse contado como tempo 
de serviço, para efeitos de fixação da sua pensão de reforma, o período 
em que permaneceram na reserva, fora da efectividade de serviço, o 
que lhes foi indeferido pelo despacho impugnado, na consideração de 
que tal preceito tinha natureza inovatória, pelo que não era aplicável 
aos militares, cujo acto ou facto determinante da passagem à reforma 
ocorreu anteriormente à data da entrada em vigor daquele EMFAR, 
como era o caso de ambos os recorrentes.

Os acórdãos em confronto foram também proferidos no domínio da 
mesma legislação.

Estão, pois, verificados os pressupostos do presente recurso jurisdi-
cional que, assim, deverá prosseguir seus termos.
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III - DECISÃO
Termos em que acordam os juízes deste Tribunal em:
a) Julgar verificada a oposição de julgados;
b) Ordenar a notificação para alegações sobre o objecto do re-

curso (artº 767º, nº2 do CPC, na redacção anterior à dada pelo 
DL 329 -A/95, de 12.12, aqui aplicável).

Sem custas.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — Fernanda Xavier (relatora) — Azevedo 

Moreira — Santos Botelho — Rosendo José — Angelina Domingues.

(1) No sentido da continuação da aplicação no contencioso administrativo, dos revogados 
artº763º e segs do CPC, que regulavam a oposição de julgados na vigência da LPTA, vide 
os Acs. Pleno da 1ª Secção de 08.10.98, rec.43.938, de 27.05.99, rec.41186, de 11.02.02, 
rec.45286, de 17.06.04, rec. 2017/02, de 12.04.05, rec.47.693 e de 04.07.06, rec.649/05, 
entre muitos outros.

(2) Cf. por todos, o Ac. do Pleno da 1ª Secção de 10.03.2005, rec.1164/04 e a jurispru-
dência nele citada.

(3) Cf. por todos, o ac. Pleno da 1ª secção de 06.02.2007, rec. 852/06.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Impedimento. Escusa. Omissão de pronúncia. Poder jurisdi-
cional. Falta de fundamentação.

Sumário:

 I — A circunstância de um acórdão ter sido subscrito pelo 
Juiz Conselheiro que, por impedimento do Presidente do 
STA e ser o mais antigo, passou a dirigir a discussão (cf. 
artigos 18.º, n.º 4, do ETAF/84 e 709.°, n.º 5 do CPC), 
não integra qualquer irregularidade processual, não 
constituindo concretamente motivo de impedimento, 
nem contendendo com a verificação de processo equi-
tativo.

 II — Também o facto de dois Juízes que subscreveram o acór-
dão terem sido adjuntos noutros acórdãos da subsecção 
em que o interessado era parte, não é configurado pela 
lei como impedimento ou motivo de escusa (concreta-
mente nos artigos 122.º e seguintes e 126.º e seguintes 
do CPC);

 III — Não afrontando o mesmo as garantidas de independên-
cia, imparcialidade e isenção dos juízes do tribunal.

 IV — A nulidade prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º 
do CPC está directamente relacionada com o comando 
que se contém no n.º 2 do artigo 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, e apenas essas.

 V — Por outro lado, uma sentença só é nula por omissão de 
pronúncia quando o Tribunal deixe de se pronunciar 
sobre questões relativamente às quais deveria ter -se 
pronunciado, face ao disposto naquele artigo 660.º, 
n.º 2, do CPC, mas não pelo facto de não ter apreciado 
todos os argumentos invocados pelo interessado.

 VI — Proferida a sentença mostra -se esgotado o poder juris-
dicional quanto à matéria da causa (cf. artigo 666.º do 
CPC), só em via de recurso podendo alterar -se o de-
cidido afora o que se prevê nos artigos 667.º, 668.º e 
669.º do CPC.

 VII — A nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º 
do CPC não se verifica quando, pese embora a falta 
de especificação de algum concreto preceito legal, o 
quadro normativo em que a decisão judicial se fundou 
é perceptível do seu teor, de molde a que as partes (na 
veste de destinatário médio) conheçam as razões em 
que se apoiou o veredicto do tribunal de molde a que 
possam impugná -las.

Processo n.º 44 846/00 -20.
Recorrente. Ilídio José Pereira da Silva.
Recorrido: Presidente do Supremo Tribunal Administrativo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. João Belchior.

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso Admi-
nistrativo do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

I.RELATÓRIO
Ilídio José Pereira da Silva, Juiz Conselheiro jubilado do Supremo Tri-

bunal Administrativo, melhor identificado nos autos, pelo requerimento 
de fls. 424 -427º, complementado pelo requerimento de fls., datado de 
22.MAR.07, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, vem arguir 
o acórdão proferido nos autos por este Pleno a 17 de Outubro de 2006, 
e também o acórdão proferido a 23 -1 - 2007, das irregularidades que a 
seguir se enunciam e sintetizam com recurso na medida do possível (e 
necessário aos fins da decisão) ao texto do Requerente:

1.
Tendo o acórdão reclamado sido (também) subscrito por quem (Senhor 

Conselheiro Rosendo José, no caso) presidiu à sessão, e não podendo 
em tal qualidade intervir como adjunto, levou à constituição irregular 
do tribunal.

 - Na verdade, a “sua função [é a] de presidir e orientar a discussão 
com equidistância sobre o objecto do recurso…, e com isso fica pre-
judicada a norma constitucional que garante aos cidadãos o direito 
a que as suas causas sejam objecto de decisão mediante um processo 
equitativo (art° 20° -4 da Constituição)”.

 - Tal conclusão também resultaria do artº 25 -1 do ETAF, pois que, 
“como dele expressamente consta, são dez os membros constitutivos do 
Pleno: Presidente e mais nove Juízes. Por isso, se o primeiro substituto 
do Presidente tem de intervir no acórdão, tem que se afastar e ser outro 
substituto a presidir. Ora, se o Pleno funcionar com um Presidente que 
simultaneamente é adjunto, fica constituído apenas por nove elementos. 
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Consequentemente, não obedece à prescrição legal da sua formação, 
o que acarreta a sua inexistência como Tribunal Pleno”.

 - “Implica isso a nulidade e inexistência do acórdão. E fica violado 
o direito do Recorrente garantido pelos art°s 2.°, 16,7 -2, 187 -2 e 207 -1 
e 4 da Constituição da República”.

2.
Verifica -se também que no acórdão de 17 -10 -2006, assim como no de 

23 -1 - 2007, intervieram como adjuntos os Senhores Juízes Conselheiros 
Maria Angelina Domingues e Jorge Artur Madeira dos Santos.

Ora, estes dois Juízes foram adjuntos nos acórdãos da Subsecção aqui 
em recurso, de 13 -11 -2002, 19 -3 -2003, 29 -10 -2003 e 7 -4 -2005.

Embora, “nada de especificamente pessoal move o Recorrente contra 
eles” [antes a sua intuição o faz nutrir certa simpatia em relação a um 
deles], sucede que “a intervenção daqueles nestes acórdãos do Pleno 
representa a revalidação da sua posição anteriormente assumida na 
Subsecção. Intervenção agora abordada com um pré -juízo da parte 
de dois dos Juízes que procederam ao julgamento da causa, e que são 
contrários às posições que o Recorrente está a defender.

É um handicap conta o Recorrente que representa mais de um quinto 
dos julgadores”…

…”Por isso essa situação é afastada pelo art° 122.° -1 -c) e e) do 
CPC, subsidiário na jurisdição administrativa.

Qualquer preceito que estatua, ou seja interpretado como estatuindo, 
a possibilidade de tal intervenção sofrerá de inconstitucionalidade por 
violação dos art°s. 2°, 169 -2, 1 8.° -2 e 20.° -1 e 4 da CRP”, o que não 
é invalidado por eventual “argumento a contraria sensu que pretenda 
retirar -se do art° 25º -3 do ETAF”.

Aqueles dois adjuntos estando impedidos de fazer parte do Pleno 
por força dos citados preceitos dos art°s. 122.° -1 -c) e e) do CPC, sub-
sidiariamente aplicável, e 2.°, 169 -2, 189 -2 e 20° -l e 4 da CRP, pelo 
que, tendo intervindo, afectaram a imparcialidade e isenção do Tribunal 
que a julgou.

3.
Verifica -se no acórdão de 17 -10 -2006, integrado do acórdão de 

23 -1 -2007, a omissão de pronúncia prevista no art.° 668º -1 -d) do CPC, 
que acarreta a anulação do douto acórdão referido, visto que:“A questão 
posta pelo Recorrente nos pontos 18.1., 18.2. e 18.3. da alegação do pri-
meiro recurso, relativo ao douto acórdão de 13 -11 -2002, e resumida na 
conclusão 15ª da alegação, de o acto de 1 -3 -99, proferido conjuntamente 
pelos Presidentes do STA e do CSTAF, estar ferido de nulidade não foi 
objecto de conhecimento do douto acórdão de 17 -10 -2006”.

4.
Igualmente foi omitida pronúncia sobre a questão posta pelo Recor-

rente nos pontos 22., 21, 24. e 25. e nas conclusões 21ª até 25ª da sua 
alegação no primeiro recurso, “de o despacho de 18 -3 -98, referente ao 
uso de carro próprio, não ter nem poder ter sido revogado pelo acto 
de 2 -2 -99.

E não foi revogado porque, em primeiro lugar, o acto de 18 -3 -98 foi 
praticado pelo Presidente do CSTAF, por delegação deste Conselho, e o 
despacho de 2 -2 -99 foi proferido pelo Presidente do STA, entidade esta 

que constitui outro órgão autónomo, com atribuições e competências 
próprias diferentes e independentes das do CSTAF e seu Presidente. 
Depois, porque no acto de 2 -2 -99 o seu autor não expressa tal intuito, 
mas apenas o de alterar o despacho de 18 -3 -98 introduzindo -lhe certas 
restrições. Finalmente porque, mesmo esta alteração do acto de 18 -3 -98, 
expressamente se dispõe no despacho de 2 -2 -99 que ela é só para 
futuro. Por isso, as despesas aqui em causa pelo uso do carro próprio 
pelo Recorrente, autorizado sem restrições pelo despacho de 1 g_3_9g, 
relativas a Janeiro de 1999 e, assim, anteriores que são àquele acto de 
2 -2 -99, não são por este afectadas e devem ser -lhe pagas”.

5.
O acórdão é ainda nulo por oposição entre os fundamentos e a decisão 

(cf. art.° 668 -1 -e) do CPC.
Em seu fundamento, e depois de aludir e transcrever parcialmente o 

ponto II.2.1.8. do acórdão reclamado, afirma:
“o que resulta dos autos é que, com os actos impugnados foram 

incontornavelmente afectados direitos e interesses já subjectivados e 
posições jurídicas já consolidadas na esfera jurídica do Recorrente. 
Este tinha já suportado as despesas de alojamento e alimentação, e 
tinha usado o seu transporte pessoal, que a prática antecedente lhe 
assegurava do seu pagamento.

E nomeadamente quanto ao transporte existia despacho expresso 
anterior a autorizá -lo sem restrições, despacho que era válido e nem 
sequer foi revogado para o passado pelo acto de 2 -2 -1999, que expli-
citamente o aplica só para o futuro.

Assim, com os fundamentos do douto acórdão de 17 -10 -2006 a con-
clusão que se impunha era a procedência do recurso e da pretensão 
do Recorrente”.

6.
Verifica -se ainda “nulidade do douto acórdão de 17 -10 -2006 por 

falta de fundamentação de direito, nos termos do art.° 668.° -1 -b) do 
CPC, e violação constitucional pela decisão”, cuja declaração se re-
quer, pois que:

“O Recorrente, na sua alegação do primeiro recurso, pontos 26., 27.e 
28. e conclusões 26, 27, e 28, pôs a questão da falta da sua audiência 
prévia, conforme art.° 100.° -1 do CPA. Aí apontou que antes dos ac-
tos definitivos de 2 -2 -99 e 1 -3 -99 nunca o Recorrente foi ouvido pela 
entidade recorrida nos termos e para os efeitos daquele art.° 100.° -1 
do CPA.

O douto acórdão de 17 -10 -2006, aderindo à versão que já vinha do 
Tribunal a quo, decidiu que as reclamações do Recorrente e esclare-
cimentos do Recorrido, todos posteriores à formação daqueles actos 
definitivos, valiam como a audiência prévia prescrita naquele preceito 
(se bem que tenha agora aceitado, no douto acórdão de 23 -1 2007, a 
eventual existência de erro no julgamento).

Impondo o art.° 100.° -1 do CPA que a audiência tem que ser prévia, 
teria o douto acórdão de indicar qual a norma jurídica que permite 
ter -se como audiência prévia dos actos definitivos as reclamações e 
despachos posteriores a tais actos. O que não fez. Posição essa que 
também infringe o direito atribuído pelo art.° 267.° - 5 da CRP, e por 
isso acarreta a inconstitucionalidade da decisão”
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7.
Verifica -se ainda “haver nulidade do douto acórdão de 17 -10 -2006, 

de acordo com o art.° 668.° -l -b),  -c) e d), do CPC, por falta de fun-
damentação de direito, por omissão de pronúncia e, ou, por oposição 
entre os fundamentos e a decisão, se esta for de recusar a existência 
de contrato administrativo”.

Na verdade, segundo invoca,
“Pôs o Recorrente, nos pontos 52. até 59., e nas conclusões 42? até 

48.”, da sua alegação no primeiro recurso, a questão de a sua desig-
nação como Inspector ter consistido num contrato administrativo com 
o CSTAF, já que a sua situação de jubilado do STA não foi afectada e 
não houve um provimento como funcionário ou agente do Estado num 
seu serviço ou organismo público”,

O que impunha “um estudo aprofundado das figuras jurídicas de 
interesse, da jubilação, do provimento na função pública, do contrato 
administrativo”.

8.
Verifica -se ainda nulidade no acórdão em apreço, nos termos do 

art.° 668° -l -d) do CPC, por não ter havido pronúncia sobre o se-
guinte:

“A questão levantada no ponto 2. e na conclusão 2ª das alegações 
de recurso do acórdão de 7 -4 -2005 não obteve qualquer abordagem 
no douto acórdão de 17 -10 -2006.

Como se disse, a relação de proximidade dos Ex°s. Juízes Conse-
lheiros do STA com o seu Presidente, contraparte nesta lide, explicada 
pelo Recorrente, implicaria que, para tranquilidade de consciência, 
segurança na aplicação da Justiça, e aparência de equidade e isenção, 
pareceria impor que os Exm°s. Juízes Conselheiros se ponham a hipótese 
de pedirem a sua escusa nesta causa”.

9.
Sofre ainda o acórdão de 17 -10 -2006, de omissão de pronúncia, o 

que acarreta a sua nulidade, em conformidade com o estatuído pelo 
art.° 668.° -l -d) do CPC, pois que,

“No ponto 19.  - que se liga, para melhor compreensão do seu inte-
resse, ao ponto 15. que o antecede  - e na conclusão 14ª das alegações 
do Recorrente no recurso contra o acórdão de 7 -4 -2005, invocou -se a 
nulidade deste último acórdão e dos despachos de fls. 246 e 296 por 
omissão de pronúncia.

Os sobreditos despachos nada disseram sobre o alegado incumpri-
mento do art.° 41.° da LPTA.

Apesar da arguição do Recorrente, o Tribunal a quo nada disse a respeito 
de tal vício dos despachos e suas consequências, deixando -os incólumes.

Agora no presente recurso, alegando o Recorrente a existência da 
omissão no Tribunal recorrido, o Pleno igualmente deixou tudo passar 
em claro. É muita omissão repetida...”

10
Existe ainda vício de omissão de pronúncia prevista no art.° 668.° -l -d) 

do CPC causadora da nulidade do douto acórdão de 17 -10 -2006, pois que:
“No ponto 20. e conclusão 15ª das alegações do Recorrente no re-

curso do acórdão de 7 -4 -2005 invocou ele a existência de erro no seu 

julgamento quanto à taxa de justiça inicial e imposto sanção calculados 
pela Secção nos incidentes ali em causa. Os incidentes foram dois:

 - pedido de aclaração do acórdão;
 - pedido da sua reforma quanto a custas.
Tinham sido liquidadas as taxas de justiça iniciais e a taxa de justiça 

sanção por não pagamento no primeiro prazo. O total liquidado foi 
de 20,55 €.

As decisões que vieram vindo decretaram que não era devida taxa 
de justiça inicial pelo pedido de reforma quanto a custas, e só o era 
quanto ao outro incidente.

Mas, apesar de reconhecerem a razão do Recorrente em relação a um 
dos dois incidentes, deixaram tudo como estava, sem repercutirem no 
total das taxas de justiça exigidas o ganho de causa (pe1o menos parcial, 
de 50 %), como se lembra no ponto 20 da alegação do Recorrente, e sem 
justificarem ou sequer explicarem por que o não faziam”.

11.
No aludido requerimento de 22.MAR.07, a propósito da pronúncia 

contida no acórdão reclamado sobre a inverificação do vício de violação 
dos princípios da boa fé, da justiça e protecção da confiança, imputa -se 
ao acórdão nulidade por falta de fundamentação de direito (prevista no 
artº 668º -1 -b) do CPC), pois que,

 - a pronúncia emitida a tal respeito (alegadamente “de que esses 
princípios só são operantes no âmbito dos actos discricionários e não 
quando a Administração põe fim a uma situação de irregularidade 
anterior”) foi feita, “com base numa afirmação de autoridade”,

 - pois que não vislumbra razões para que esses princípios apenas 
sejam operantes no âmbito dos actos discricionários e não quando a 
actos vinculados;

 - devendo o tribunal indicar a norma jurídica em que baseia a sua 
pronúncia, como resulta do comando do artº 659º -2, do CPC.

Assim tendo feito, a decisão reclamada “apresenta -se como violadora 
dos preceitos dos artºs 6º e 6ºA do CPA, na interpretação que assim lhe 
vem dada, acarretando a sua inconstitucionalidade por desrespeito dos 
artºs 2º, 22º e 266º -2 da CRP”.

O Digno Magistrado do Ministério Público neste STA emitiu parecer 
no sentido da improcedência do pedido.

Independentemente de vistos vêm os autos à conferência para de-
cidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO
II.1. Vejamos da arguição enunciada em I.1.
Concretamente se a substituição do Presidente do STA na Sessão em 

que foi prolatado o acórdão pelo Senhor Juiz -Conselheiro Rosendo José, 
que subscreveu o acórdão como juiz adjunto, consubstancia alguma 
irregularidade de que agora cumpra conhecer.

Para o Requerente não podia intervir como adjunto, dada a sua função 
de presidir e orientar a discussão o que lhe faria perder a equidistância 
para decidir, e assim precludindo a verificação de um processo equi-
tativo (art.° 20° -4 da Constituição), até porque também o artº 25 -1 do 
ETAF impõe tal conclusão, o que originaria nulidade e inexistência do 
acórdão, sendo violado os art°s. 2.°, 16º -2, 18º -2 e 20º -1 e 4 da Cons-
tituição da República.
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O art. 201.º do CPC estabelece o regime das nulidades processuais 
não especialmente reguladas, estabelecendo que 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 irregularidade cometida possa influir no exame ou 
na decisão da causa.

Seria o caso de um acórdão ter sido (relatado ou) assinada por quem 
estava legalmente impedido de o fazer.

Só que o Senhor Juiz Conselheiro Rosendo Dias José, no impedimento 
do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo limitou -se a dirigir a 
sessão de Julgamento por ser, de entre os juízes presentes, o mais antigo 
da Secção, não tendo tido sequer, nessa qualidade, que desempatar a 
votação, intervindo pois no julgamento do recurso por ter a qualidade de 
adjunto de que não podia abdicar, a não ser que concorresse fundamento 
legal, o que não é o caso.

Ou seja, sendo adjunto, passou também a exercer todas as competên-
cias que a lei comete ao presidente nas alíneas d) e e) do n° 1 do artº 19º 
do ETAF, isto é, a presidir à sessão, apurar o vencido na conferência e 
votar o acórdão no caso de empate.

Como este STA já decidiu a propósito de arguição similar, “se em 
regra, os poderes de presidente e de adjunto são diferenciados, nem 
todos são insusceptíveis de aglutinação na mesma pessoa, por recíproca 
incompatibilidade. No caso concreto os que foram efectivamente desem-
penhados em acumulação, não são inconciliáveis e essa circunstância 
não teve qualquer influência no exame ou decisão da causa.

Na verdade, em actividades que não são incompatíveis entre si, o 
Senhor Conselheiro Rosendo Dias José limitou -se a dirigir a discussão 
(cf. artº 709°/5 do CPC), a dar o seu voto na qualidade de juiz -adjunto 
e apurar o vencido na conferência”. E, porque a decisão se formou, 
in casu, por claríssima maioria (a unanimidade apenas não se formou 
quanto a uma das questões), “não foi chamado, na qualidade de presi-
dente, a votar o acórdão para formar maioria, competência essa, sim, 
que seria, seguramente, incombinável com a de juiz -adjunto” (ac. de 
23.05.06 -Rec. nº 48434.P)

Neste contexto, o desvio à regra (cf. artº 201º CPC) não produz a 
qualquer irregularidade processual, nem contende com qualquer dos 
invocados princípios constitucionais, nomeadamente com a verificação 
de processo equitativo.

Improcede assim a invocada arguição.
II.2. Vejamos da arguição enunciada em I.2. (e também da enunciada 

em I.8)
Segundo o Reclamante como intervieram como adjuntos no acórdão 

reclamado os Senhores Juízes Conselheiros Maria Angelina Domingues 
e Jorge Artur Madeira dos Santos, e dada a circunstância de estes dois 
Juízes terem sido adjuntos noutros acórdãos da Subsecção, a imparcia-
lidade e isenção do Tribunal estaria irremediavelmente afectada dada 
a segura verificação de um pre -juízo da parte de dois dos Juízes que 
procederam ao julgamento da causa contra o Recorrente por parte de 
mais de um quinto do colectivo.

Tratar -se -ia, pois, ainda, de alguma das nulidades processuais não 
especialmente reguladas a que se refere o citado artº 201.º do CPC.

Na verdade, segundo a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direi-
tos do Homem, deve ser recusado todo o juiz de quem se possa temer uma 

falta de imparcialidade, para preservar a confiança que, numa sociedade 
democrática, os tribunais devem oferecer aos cidadãos (1).

Segundo a chamada “teoria das aparências”, o elemento determinante 
consiste em saber se as apreensões do interessado podem ter -se como 
objectivamente justificadas (2).

Como afirma o penalista Prof. Germano Marques da Silva, “quando 
a imparcialidade da jurisdição possa ser posta em causa, em razão da 
ligação do juiz com o processo ou porque nele já teve intervenção noutra 
qualidade ou porque tem qualquer relação com os intervenientes, que 
faça legitimamente suspeitar da sua imparcialidade, há necessidade de o 
afastar do processo. O juiz pessoalmente, e não o tribunal, estará então 
impedido (judex inhabilis) ou pode ser considerado suspeito (judex 
suspectus)”  - in “Curso de Processo Penal”, Vol. I, pág. 195.

Tal ordem de ponderações mostram -se vertidas para o que ora interessa 
nos artºs 122º e segs. e 126º e segs. do CPC, respectivamente quanto ao 
impedimento e quanto à suspeição, sendo que nenhum dos visados se 
declarou impedido ou pediu escusa, nem o Requerente lha opôs.

Porém, a circunstância de dois Juízes que subscreveram o acórdão 
terem sido adjuntos noutros acórdãos da Subsecção em que o Requerente 
era parte, não é impedido pela lei (concretamente nos incisos legais 
que cita). A propósito de circunstância similar – ter sido o acórdão do 
Pleno relatado por juiz que o subscrevera como adjunto na Secção – se 
ter considerado como não configurando qualquer impedimento, podem 
ver -se na jurisprudência mais recente deste STA (Pleno) os acds. de 
23 -01 -2007 (Rec. nº 0327/02) e de 29 -03 -2007 (Rec. nº 048/06), cuja 
doutrina se convoca.

Foi, pois, opção do legislador, concretamente nos citados artºs 122º 
e segs. e 126º e segs., do CPC não considerar tal circunstância como 
impedimento ou motivo de escusa.

E, o mais que é invocado não pode senão relevar da subjectividade 
do Requerente, por não se mostrar substanciado em qualquer elemento, 
ou seja, objectivamente justificado.

Respeitando particularmente ao que o Requerente invoca sob o 
ponto 8. do seu requerimento (mas também com óbvia pertinência para 
a restante arguição), convoca -se ainda o que se expendeu [por remissão 
contida no ponto II.2.2.1. do acórdão reclamado] nos pontos II.2.1.1. 
a II.2.1.4. [e especialmente neste] do acórdão reclamado, seguindo, 
aliás, o discurso argumentativo do acórdão do STA de 06 -10 -2005 (Rec. 
nº 0327/02), donde decorre, além do mais já referido, que se está perante 
um “suspeitoso receio” [do Reclamante], e “puramente subjectivo”, sem 
apoio “na objectividade dos factos”.

Ali se respondia, e que ora se reitera, à invocação contida na conclu-
são 2ª da impugnação ao acórdão de 07 -04 -2005 – “Aliás, devido às 
relações de proximidade, convívio e ligação profissional com a pessoa 
do Presidente do “seu” Tribunal, por eles eleita, que Presidente é 
também do CSTAF, os Exmos. Juízes do STA, para sua tranquilidade de 
consciência, segurança na aplicação da justiça, e aparência de equidade 
e isenção na decisão, pareceria adequado pedirem escusa nestas lides, 
se não afastada a competência do Tribunal”.

Como assim, carece de qualquer sentido, salvo sempre o devido res-
peito, a invocação dos enunciados preceitos constitucionais, mormente 
no que tange à questão de (não) estarem “garantidas a independência, 
a imparcialidade e a isenção dos juízes deste tribunal, intervenientes 
nos presentes autos”.
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Em suma, nem omissão de pronúncia, nem qualquer irregularidade 
processual traduzida na intervenção dos juízes em causa no acórdão 
recorrido.

II.3. OMISSÃO DE PRONÚNCIA.
Como é sabido, a nulidade prevista na alínea d) do n.º 1 do art.º 668.º 

do C.P.C. está directamente relacionada com o comando que se contém 
no n.º 2 do art.º 660º, servindo de cominação ao seu desrespeito: o juiz 
deve resolver na sentença todas as questões (não resolvidas antes) que 
as partes tenham suscitado, e apenas essas.

Por outro lado, uma sentença só é nula por omissão de pronúncia 
quando o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões relativamente 
às quais deveria ter -se pronunciado, face ao disposto naquele artº 660 º, 
n.º2, do C.P.C., mas não pelo facto de não ter apreciado todos os argu-
mentos invocados pelo interessado.

Vejamos então cada arguição de per si.
II.3.1. Assim, com a arguição enunciada em I.3. denuncia -se que não 

foi resolvida a questão posta na conclusão 15ª da alegação de recurso 
jurisdicional, em que se afirmava a nulidade do acto impugnado em vir-
tude de o mesmo não ser da competência conjunta de ambos (Presidente 
do STA e Presidente do CSTAF), sendo que, alegadamente se verificara 
a intervenção da mesma pessoa na posição daqueles dois Presidentes.

Mas, se se atentar no ponto II.2.1.6. do acórdão arguido concluir -se -á 
que ali se afrontou a questão de saber se “a intervenção da mesma 
pessoa na posição daqueles dois Presidentes, acarretar[ia] a nulidade 
de tal acto, arguição que se mostra vertida…e levada, pelo menos, às 
conclusões …”.

Não se verifica, assim, a invocada omissão de pronúncia.
II.3.2. Com a arguição enunciada em I.4. é imputado ao acórdão omis-

são de pronúncia sobre a questão alegadamente posta pelo Recorrente 
nas conclusões 21ª até 25ª da sua alegação de recurso jurisdicional  - “de 
o despacho de 18 -3 -98, referente ao uso de carro próprio, não ter nem 
poder ter sido revogado pelo acto de 2 -2 -99.

Deve começar por dizer -se que só uma visão puramente atomística, 
mas de resto inexacta, é que pode legitimar a conclusão de que tal 
questão não foi decidida.

Na verdade, seleccionada a matéria de facto [e, a este respeito importa 
atentar que, segundo o seu ponto 3., o ora Reclamante foi autorizado a 
utilizar o seu automóvel particular por despacho de 23/4/98 do Presi-
dente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e 
não de 18.03.98, sendo o âmbito deste o que consta do mesmo ponto 
3., e daí a inexactidão antes referida], depois de se ter enunciado no 
acórdão reclamado que “no plano substantivo o que está em causa é 
saber se o recorrente, à data da prolação dos actos em causa, tinha 
direito a ser abonado de ajudas de custo (e uso de transporte próprio) 
por serviço de inspecção judicial na área da comarca de Lisboa” (cf. 
ponto II.2.1.6), e de lhe haver sido dada resposta negativa (cf. ponto 
II.2.1.7), mais à frente afirmou -se que, no caso, um tal direito também 
não podia afirmar -se sequer mercê de eventual direito “já subjectivado 
na sua esfera jurídica” (cf. ponto II.2.1.8. do acórdão).

É elucidativa a tal respeito a epígrafe a que, segundo a metodologia 
do acórdão, justamente o conhecimento da questão em análise foi apo-
dada  - DA RETROACTIVIDADE DOS ACTOS IMPUGNADOS E DA 
SUA NATUREZA REVOGATÓRIA –, e a referência às conclusões do 
recurso jurisdicional (“cf. pelo menos 19ª a 26ª”, em comparação com 

o que ora invoca), bem como a alusão às “conclusões 21ª, 22ª, 24ª e 25ª 
(particularmente quanto ao uso de transporte próprio)”, donde se conclui 
que foi dada resposta às questões suscitadas, podendo eventualmente 
ter sido deixado sem resposta algum dos argumentos deduzidos, o que, 
porém irreleva no plano dos vícios da sentença, como já visto.

II.3.3. Sobre a arguida omissão de pronúncia enunciada em I.10. 
importa que se refira que sob a alegada conclusão 15ª respeitante à 
impugnação do acórdão de 07.04.2005 também efectivamente se mani-
festava inconformação por se não haver decretado a redução das taxas 
de justiça inicial e sanção.

Só que, sobre tal matéria pronunciou -se o acórdão reclamado sob 
o ponto II.2.2.5., pelo que carece de qualquer fundamento falar -se em 
omissão de pronúncia a tal respeito.

II.4. Da nulidade por oposição entre os fundamentos e a decisão (cf. 
art.° 668 -1 -e) do CPC, e que se deixou enunciada em I.5.

Sem necessidade de outros desenvolvimentos remete -se para o ex-
pendido no ponto II.2.1.8. do acórdão reclamado que mostra à saciedade 
o infundado da arguição.

II.4. Da nulidade do acórdão por falta de fundamentação de direito 
(cf. I.6).

Atentando -se na concernente invocação (cf. ponto 6 do requerimento), 
constata -se que ali se manifesta uma frontal discordância relativamente 
ao decidido a respeito do (in)cumprimento do dever de audiência, mas 
nada se substanciando sobre a nulidade em epígrafe.

Só que, proferida a sentença mostra -se esgotado o poder jurisdicional 
quanto à matéria da causa (cf. artº 666ª do CPC), apenas em via de re-
curso podendo alterar -se o decidido afora o que se prevê nos artºs 667º, 
668º e 669º do CPC, o que não constitui o caso.

Improcede, pois, tal arguição.
II.5. Da nulidade do acórdão por falta de fundamentação de direito, 

por omissão de pronúncia e, ou, por oposição entre os fundamentos e 
a decisão (cf. I.7).

Atentando no que é invocado a tal respeito (cf. ponto 7. do reque-
rimento), vê -se que ali se materializa uma censura ao acórdão pela 
circunstância de, e no essencial, tendo colocado o Requerente “a ques-
tão de a sua designação como Inspector ter consistido num contrato 
administrativo com o CSTAF”, o acórdão “não tomou posição decisiva 
sobre esta questão, de que deriva a incompetência do Recorrido para 
a prática dos seus actos aqui em crise”, sendo que se impunha “um 
estudo aprofundado das figuras jurídicas de interesse, da jubilação, do 
provimento na função pública, do contrato administrativo”, matérias 
sobre as quais o acórdão “não proferiu pronúncia clara e decisiva”.

Já antes se aludiu (cf. II.3.2.) ao que no plano substantivo estava em 
causa nos autos (recte, actos administrativos impugnados), ao que o 
acórdão reclamado deu a resposta requerida.

Importa apenas recordar, que no acórdão se afirmou, “pese embora 
o esforço que o recorrente enceta no sentido de convencer da bondade 
da sua posição quanto ao reclamado direito, para tal, e salvo sempre o 
devido respeito, em nada contribui a perspectiva que ora aduz de que a 
sua situação deve ser vista como um contrato administrativo.

Independentemente de tudo o mais que pudesse dizer -se, o ponto 3 
da Mª de Fº é suficientemente elucidativo sobre a natureza das funções 
atribuídas ao recorrente que em nada contenderam (de molde a que 
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pudessem eventualmente alterá -la) com a sua situação de Juiz Conse-
lheiro jubilado (cf. ponto 1 da Mª de Fº).” (in ponto II.2.1.7.do acórdão).

Dito isto, e tendo em vista o referido no ponto antecedente e ao ex-
pendido no acórdão (mormente no sobredito ponto II.2.1.7. a respeito 
do direito a ajudas de custo e uso de transporte próprio), ressalta a 
conclusão de que carece de qualquer fundamento a enunciada imputação.

II.6. Omissão de pronúncia referida em I.9.
Sob a falada conclusão 14ª alude -se às condenações em custas con-

tidas nos despachos ali referidos, sede em que se refere a omissão de 
pronúncia a tal respeito por parte do acórdão sob recurso (o que foi 
proferido a 07 -04 -2005, que manteve aquela condenação e bem assim 
aqueles despachos sobre cuja reclamação se pronunciou – cf. fls.307 -313 
dos autos).

Ora, foi sobre tal matéria, e no ponto II.2.2., que se pronunciou o 
acórdão reclamado, mantendo na íntegra o mencionado acórdão de 7 
DE ABRIL DE 2005.

Como ali se disse, o que estava essencialmente em causa era saber se 
era ou não devida pelo ora recorrente taxa de justiça inicial em pedido de 
esclarecimento/aclaração de acórdão do STA, sendo que conjuntamente 
com este pedido (relativamente ao acórdão de 13 de Novembro de 2002, 
também mantido pelo acórdão reclamado) o Requerente formulara ainda 
pedido de revisão quanto a custas (relativamente ao qual se afirmou não 
ser devida a taxa de justiça inicial).

O acórdão reclamado confirmou as decisões proferidas nos autos 
(pelo Relator, vertidas naqueles despachos, e por sua vez mantidas pelo 
sobredito acórdão de 7 DE ABRIL DE 2005) no sentido de ser devida 
pelo ora recorrente taxa de justiça inicial em pedido de esclarecimento/
aclaração de acórdão do STA.

Sobre a alegação de que os “sobreditos despachos nada disseram 
sobre o alegado incumprimento do art.° 41.° da LPTA”, se se tiver pre-
sente o texto daquele acórdão de 7 DE ABRIL DE 200 [concretamente 
o texto de fls. 310 a 311 dos autos – desde, “Quanto à alegada falta de 
notificação nos termos e para os efeitos do artº 41º da LPTA. É certo…”, 
até “…fazendo aplicação deste artº 41º da Tabela, como era correcto, 
aguardou o pagamento em dobro”], mantido pelo acórdão reclamado, 
vê -se bem a explicitação/esclarecimento de que o que estava em causa 
era o artº 41º da Tabela das Custas (e não da LPTA) como se refere no 
ponto II.2.2.4. do acórdão reclamado.

Perde assim todo o sentido o continuar a falar -se sobre o alegado 
incumprimento do art° 41.° da LPTA (sendo que o art° 41.° da Tabela, 
recorde -se, prescreve o pagamento em dobro do preparo devido se não 
for feito no prazo ali cominado e, caso o não seja, deverá observar -se o 
preceituado no art° 29° do RSTA, norma que na sua aplicação adaptada 
ao presente caso levaria ao não conhecimento do pedido, o que o recor-
rente obstou, efectuando aquele pagamento, tudo como se consignou 
no acórdão reclamado).

Sobre a conformidade constitucional (concretamente por não ser 
afrontado o acesso aos tribunais) das normas que prevêem a exigência 
de preparos ou custas como condição da pronúncia dos tribunais sobre 
as pretensões apresentadas pelas partes, remete -se para o expendido no 
acórdão reclamado sob o ponto II.2.2.5.

II.7.11. Da falta de fundamentação de direito a propósito da pronúncia 
contida no acórdão reclamado sobre a inverificação do vício de violação 

dos princípios da boa fé, da justiça e protecção da confiança (nulidade 
prevista no artº 668º -1 -b) do CPC, enunciada supra em I.11.).

Atentando no ponto II.2.1.10. do acórdão reclamado (encimado 
precisamente pela epígrafe, DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
JUSTIÇA, DA BOA FÉ E DA PROTECÇÃO DA CONFIANÇA), 
vê -se que ali se indagou do (des)acerto da censura feita ao acórdão 
recorrido sobre o julgamento daquele vício na actuação administrativa 
em causa, sendo que a conclusão foi negativa. Ou seja, também quanto 
a esse vício, o acórdão (com um voto de vencido embora) não acolheu 
a censura que lhe vinha apontada.

Ora, no que tange aos fundamentos de direito, [“conquanto seja de 
toda a conveniência, que na sentença se especifiquem as disposições 
legais que fundamentam a decisão] essencial é que se mencionem os 
princípios, as regras, as normas em que a sentença se apoia” (In Manual 
de Processo Civil do Prof. Antunes Varela, a fls. 688). Isto é, o quadro 
normativo em que a sentença se fundou deverá ser perceptível do seu 
teor, de molde, por um lado, a que as partes (na veste de destinatário 
médio) conheçam as razões em que se apoiou o veredicto do tribunal, 
para poder impugná -las, e, por outro lado, que o tribunal superior exerça 
sobre elas a censura que ao caso couber.

Ora, o quadro normativo em que o acórdão ancorou (traduzido sin-
teticamente na asserção, “A Administração limita -se a aplicar a lei”, no 
contexto da globalidade do acórdão) para decidir a invocada violação é 
meridianamente perceptível.

Improcede igualmente tal arguição.
III.DECISÃO
Nos termos expostos acordam em indeferir o pedido.
Custas pelo Requerente, fixando -se a taxa de justiça em 74 €.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — João Belchior (relator) — Rosendo 

José — Angelina Domingues — Pais Borges — Jorge de Sousa — Adérito 
Santos — Madeira dos Santos — São Pedro — Políbio Henriques.

(1) Cf. Acórdão do TRPorto, de 29 -11 -2000 (RP200011290011243, www.dgsi.pt), citando 
Irineu Cabral Barreto, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Anotada, 2.ª edição, 
p. 155, com citação de jurisprudência comunitária.

(2) Acórdão Hauschildt, de 24 de Maio de 1989, A 154, p. 21, & 48, citado por Irineu 
Cabral Barreto, in op. cit., a p. 156, e local também citado.

Acórdão de 29 de Maio de 2007.

Assunto:

Urbanismo. Licença de construção. Afastamento dos edi-
fícios.

Sumário:

 I — A norma impositiva do afastamento das construções 
ínsita na 1.ª parte do corpo do artigo 58.º do RGEU 
destina -se a acautelar a salubridade dos edifícios, 
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garantindo níveis mínimos de arejamento, iluminação 
natural e exposição solar. Estes objectivos são densifi-
cados e objectivados pelas normas seguintes do mesmo 
capítulo, designadamente os artigos 59.º e 62.º.

 II — A execução das construções com observância daqueles 
normativos garante aos utilizadores um padrão mínimo 
de qualidade ambiental e urbanística e aplica -se, após 
1951, aos pedidos de licenciamento de toda e qualquer 
edificação, que passou a ter de observar o afastamento 
em relação à construção existente na proximidade antes 
do pedido de licença.

 III — O artigo 58.º do RGEU é uma norma relacional que 
se sobrepõe transversalmente aos planos, destinada 
a proteger a higiene e saúde das pessoas que utilizem 
os edifícios existentes e aqueles cuja licença é pedida, 
independentemente de preocupações quanto a conceder 
igual aproveitamento da faculdade de construir maior ou 
menor volume nos prédios contíguos — não se destina 
a proteger a propriedade, mas a impor -lhe condiciona-
mentos.

Processo n.º 46 946/00  - 20.
Recorrente: Rosa Maria Sousa Gomes.
Recorridos: Vereador do Pelouro de Planeamento e Desenvolvimento 

da Câmara Municipal do Barreiro e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Rosendo José.

Acordam no Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do 
STA:

I – Relatório:
ROSA MARIA SOUSA GOMES, interpôs, no Tribunal Adminis-

trativo de Círculo de Lisboa, recurso contencioso de anulação das 
decisões do Sr. Vereador do Planeamento e Desenvolvimento da Câmara 
Municipal do Barreiro que aprovaram o licenciamento da construção 
de um prédio na Rua Alfredo da Silva, nessa cidade, e os projectos com 
ele relacionados, invocando a sua ilegalidade decorrente de vícios de 
violação de lei e de forma.

Por sentença daquele Tribunal foi concedido provimento ao recurso 
e, consequentemente, anulados os actos impugnados o que originou a 
interposição de agravo para este Supremo Tribunal, com sucesso, já 
que, pelo Acórdão da Secção de 24/02/2003, foi -lhe concedido provi-
mento e revogada a decisão recorrida.

Recorreu, então, para o Tribunal Pleno com fundamento na opo-
sição de julgados a qual, tendo sido reconhecida, motivou o prosse-
guimento do recurso.

A recorrente apresentou, então, a alegação a que se reporta o 
art. 767º, n.º 2 do CPC, formulando as seguintes conclusões:

“1. A interpretação sufragada pelo acórdão fundamento, de acordo com 
a qual o artigo 58º do RGEU visa assegurar e salvaguardar as condições 
de arejamento, iluminação natural e exposição solar, não só das cons-
truções a erigir, mas também, das construções vizinhas pré -existentes, 
é a interpretação que deve ser acolhida, pois não se cingindo à letra da 
lei e tendo nela correspondência verbal, é a que melhor reconstitui o 

pensamento legislativo, tendo em conta a unidade do sistema jurídico, 
as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas 
do tempo em que é aplicada (cfr. art. 7º do Código Civil).

2. Na fixação do sentido e alcance do disposto no art. 58º do RGEU, 
aprovado pelo Decreto  - Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951, não 
pode o intérprete deixar de levar em conta os demais preceitos da co-
dificação coerente e sistematizada em que o mesmo se integra, nem 
ignorar que a citada norma e o Regulamento geral em que a mesma se 
insere, aprovados à mais de 50 anos, são parte do actual ordenamento 
jurídico do urbanismo e do ambiente português.

3. A ratio legis subjacente ao RGEU relaciona -se com a promoção da 
ideia de que cada habitação deve ser encarada como uma mera parte de 
um todo, em que se terá de integrar harmoniosamente, valorizando -o, e 
evitar que os edifícios se aproximem tanto que a qualidade urbana seja 
prejudicada no seu conjunto, tendo em vista assegurar a qualidade de 
vida às populações e garantir o direito a um ambiente urbano e sadio e 
um urbanismo ecologicamente equilibrado, o que aponta decisivamente 
no sentido de que o artigo 58º do RGEU visa tutelar as condições de 
arejamento, luminosidade e exposição solar tanto dos edifícios a cons-
truir como de edificações vizinhas.

4. A interpretação do artigo 58º do RGEU no sentido de que o aí pres-
crito a respeito das condições de salubridade só é aplicável às construções 
a erigir ou reconstruir e já não ás construções vizinhas eventualmente 
afectadas com a construção, é contrária à ratio legis da norma e de todo 
o capítulo em que a mesma norma se insere, fazendo perigar os valores 
que o legislador procurou tutelar com este conjunto de disposições 
agrupadas sob a epígrafe “Da edificação em conjunto”.

5. A interpretação de que o artigo 58º do RGEU só seria aplicável 
às edificações a construir ou reconstruir é contrária às intenções do 
legislador expressas no Preâmbulo e nas demais disposições desse 
diploma, para além de conduzir a um tratamento desigual e a um recuo 
das condições gerais de arejamento, luminosidade e exposição solar 
das edificações pré -existentes, às quais é negado o direito a um am-
biente sadio e equilibrado e à conservação das respectivas condições 
de habitabilidade.

6. Mesmo na situação de excepção prevista no art. 62º do RGEU 
em que se admite que nos prédios de gaveto se possam dispensar as 
condições de largura e profundidade mínimas, exige -se ainda assim 
que “fiquem satisfatoriamente asseguradas a iluminação, ventilação 
e insolação da própria edificação e das contíguas – cfr. Art. 62º do 
RGEU, integrado no mesmo Capítulo II em que se insere o artigo 58º 
(Da edificação em conjunto).

7. Na fixação do sentido e alcance da lei, deve o intérprete presumir 
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir 
o seu pensamento em termos adequados (cfr. Art. 9º/3 do Cód. Civil), 
sendo certo que a tese sufragada no acórdão recorrido conduziria a ter 
de admitir que as condições mínimas de arejamento, luminosidade e 
exposição solar salvaguardadas no edifício a construir poderiam de 
imediato ser postas em causa com a construção de um prédio vizinho 
e a ele contíguo, podendo igualmente resultar na adopção de diferen-
tes soluções para a mesma situação de construção de dois edifícios 
contíguos, consoante a construção dos mesmos se processasse de em 
simultâneo ou diferidamente.
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8. O Projecto do Novo RGEU contém norma legal equivalente ao 
actual artigo 58º do RGEU, onde se consagra de forma clara e expressa 
 - em norma interpretativa  - que “a construção de novas codificações, 
ou qualquer intervenção em edificações existentes, deve executar -se de 
modo a que fiquem asseguradas a ventilação, a iluminação natural, a 
exposição solar do edifício e dos espaços livres contíguos, públicos e 
privados, bem como das edificações vizinhas” cfr. artigo 16º do projecto 
do novo RGEU, sob a epígrafe “exigências gerais para as edificações”), 
ou seja, a mesma solução é expressa no Acórdão fundamento e pela qual 
pugna a ora recorrente no presente recurso.

9. A solução jurídica ditada no acórdão fundamento  - e que a ora recor-
rente sufraga no presente recurso – vem igualmente sendo acolhida pelo 
Supremo Tribunal de Justiça (cfr. Por todos, o Ac. Do STJ, de 13.11.1997, 
no Proc. n.º 98ª235, in www.dgsi.pt), facto que não pode deixar de ser 
levado em linha de conta, tendo presente a necessidade de evitar casos 
julgados contraditórios  - ainda que de tribunais distintos  - e assegurar 
a certeza do direito e a igualdade dos cidadãos perante a lei.

10. As normas do RGEU relativas às condições de segurança e salu-
bridade das edificações, de entre as quais o disposto no seu artigo 58º, 
devem ser interpretadas conjugada e actualisticamente, atendendo à 
actual consagração constitucional do direito ao ambiente, na sua vertente 
de salvaguarda da qualidade ambiental das populações e da vida urbana, 
e na sua consideração como um direito fundamental de natureza análoga 
na acepção do artigo 17º da CRP.

11. O disposto no artigo 58º do RGEU tem de ser interpretado à luz 
e em conformidade com o direito de todos a um ambiente de vida hu-
mano, sadio e equilibrado (cfr, art. 66º da CRP) e em conjugação com 
as disposições da lei de bases do Ambiente que concretizam tal direito 
fundamental de natureza análoga, em especial o disposto no art. 9º da 
Lei 11/97, de 7 de Abril segundo o qual todos têm direito a um nível 
de luminosidade conveniente à sua saúde, bem estar”, determinando o 
condicionamento do volume dos edifícios a construir que prejudiquem 
a qualidade de vida dos cidadãos e da vegetação pelo ensombramento, 
dos espaços públicos e privados  - cfr. Recomendação do provedor de 
Justiça n.º 130/A/95  - Proc. R. 1342/92, in Revista Jurídica do Urbanismo 
e do Ambiente, n.º 8, 1997, pág. 213):

12. A solução jurídica ditada no acórdão fundamento  - e que a ora 
recorrente sufraga no presente recurso  - é a única conforme com a Cons-
tituição e com as disposições da Lei de Bases do Ambiente, pois numa 
leitura conforme com a Constituição e com o diploma fundamental, o 
disposto no artigo 58º do RGEU visa, não só assegurar condições de 
arejamento, luminosidade e exposição solar nas edificações a construir, 
assim como também assegurar a manutenção de iguais condições nas 
edificações vizinhas.

13. O conflito de jurisprudência identificado nos autos entre o acórdão 
recorrido e o acórdão fundamento acerca da mesma questão essencial, 
deverá ser resolvido no sentido expresso por este último aresto, decidindo-
-se no sentido de que o artigo 58º do RGEU visa assegurar condições de 
arejamento, iluminação natural e exposição solar nos edifícios a construir 
e também se destina a preservar essas mesmas condições relativamente 
às edificações existentes.

Não foram apresentadas contra alegações.
O Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do provimento 

do recurso.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
I I – A MATÉRIA DE FACTO
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. Por escritura pública de 25.06.1991, pela recorrente e seu marido foi 

declarado aceitar a venda que lhe era feita por Mário Jorge da Costa e mu-
lher, do prédio urbano sito na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 81, 
Barreiro, inscrito na matriz sob o art. 3467 – doc. de fls 48 e ss;

2. Quer o rés -do chão, quer o 1º andar de tal prédio destinam -se a 
habitação, sendo o r/c a casa de habitação da recorrente;

3. Nas traseiras de tal prédio existem vãos de compartimentos para 
habitação;

4. Em 13.07.1992, a recorrida particular apresentou na CMB um 
requerimento para apreciação de projecto de arquitectura de um edifício 
sito na Av.ª Alfredo da Silva, n.ºs 28, 30 e 32, para substituição de um 
outro projecto de arquitectura já apresentado e a que coubera o processo 
n.º CTI70/92, juntando elementos 32 -A1, 32 -A2 e 32 -C, da dita freguesia 
e município do Barreiro  - (proc. instrutor n.º 70/92, vol. I);

5. A referida parcela de terreno tem frente para a Av.ª Alfredo da 
Silva, n.ºs 32, 32 -A1, 32 -A2, e 32 -C, estendendo -se para as traseiras 
do prédio da recorrente;

6. Por despacho de 08.10.1992, o recorrido relativamente ao projecto 
de arquitectura disse que:” … o projecto de arquitectura apresentado 
através do requerimento n.º 3754 de 13.07.92, está genericamente em 
condições de ser aprovado. //No entanto deverá ainda ter em conside-
ração os seguintes aspectos: (…) “, descrevendo 9 pontos a propósito, 
e que deveria apresentar alguns documentos  - tipo - doc. 1 a fls. 6/7 
e citado processo instrutor, o que foi notificado a 26.10.92 not.982.;

7. Por requerimento entrado na CMB em 18.12.1992, sob o n.º 6579, 
a recorrida particular invocando aquela notificação, apresentou projecto 
de isolamento térmico de um edifício (cave+8 pisos)  - doc. junto ao 
proc. camarário instrutor, vol. !!;

8. Em 18.01.1993, proferiu o recorrido despacho do seguinte teor: 
“Deferido, conforme informado”, sob informação de que “Os elemen-
tos ora apresentados estão em condições de ser deferidos, devendo a 
requerente ser informada de que: a) a Câmara pronunciar -se -á opor-
tunamente sobre a pavimentação (…) b) (…), c) O titular deverá dar 
cumprimento aos restantes aspectos expressos na notificação 982 de 
26.10.92.// Propõe -se ainda o deferimento da junção do projecto da 
rede de gás”. Idem, vol. II;

9. E por despacho de 01.02.1993, disse “Concordo”, sobre a infor-
mação relativa aos cálculos de estabilidade, cuja junção se propunha ser 
deferida, e proposto o indeferimento dos projectos das redes de águas 
e saneamento, fazendo -se considerações acerca destes – Idem, vol. II;

10. Por despacho de 17.03.92, foram deferidos os projectos de redes 
de água e saneamento.  - ibidem;

11. Em 01.04.1993, foi proferido despacho de “Deferido conforme 
informação”, sobre a informação onde era proposto o deferimento 
do requerimento apresentado e o licenciamento do processo, fazendo-
-se referência que faltava ainda a aprovação pelos TLP do respectivo 
projecto, que não constituía inconveniente ao licenciamento – ibidem;

12. E em 13.04.1993, no sentido de ser “Aprovado a integração do 
prédio no regime de propriedade horizontal, em conformidade com o 
disposto nos art.s 1414º e seguintes do Código Civil” - ibidem;
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13. O prédio da recorrida particular confronta do norte com a Av.ª Al-
fredo da Silva, do Sul com a Câmara Municipal do Barreiro, do Nascente 
com “Edifaco. Lda”, e do Poente com Jacinto da Rocha, Herdeiros, e 
comportava a área coberta de 769,445 m2.

14. O prédio licenciado ocupa toda a parcela de terreno onde se 
encontra em construção, acordo e planta perspectiva axionométrica 
junta ao instrutor, vol. I;

15. A distância entre a fachada posterior (traseiras) do prédio men-
cionado em 1, e a fachada lateral do prédio licenciado, é, em toda a 
extensão de confronto das mesmas, de 1,58 metros;

16. Tal fachada lateral do edifício em construção tem a altura de 2,94 
metros – planta corte respectiva;

17. A fachada posterior do prédio mencionado em 1, comporta, em 
cada piso, janelas nos compartimentos de habitação.

18. Na referida fachada incidiam durante a maior parte do dia, raios 
solares;

19. O corpo edificado no piso 1 do prédio da recorrida particular, na 
zona contígua ao prédio da recorrente encontra -se a cerca de 4 metros 
do limite do respectivo lote, e tem uma altura de cerca de 3 metros  - cf. 
Plantas respectivas;

20. O prédio licenciado foi construído no limite do terreno pertencente 
á requerida particular e contíguo ao prédio mencionado em 1.

III  - Apreciação. O Direito.
1. A Recorrente interpôs, no TAC de Lisboa, recurso contencioso 

em que pediu a anulação dos actos do Vereador do Planeamento e 
Desenvolvimento da Câmara Municipal do Barreiro que aprovaram o 
licenciamento da construção de um prédio na Rua Alfredo da Silva dessa 
cidade e os projectos com ele relacionados, alegando que os mesmos, 
entre outras ilegalidades, estavam feridos pelo vício de violação de lei, 
por infracção aos art.º 58.º 59.º e 62.º §§ 1.º e 2.º do RGEU.

Recurso a que foi dado provimento por ter sido entendido que a 
construção licenciada ofendia, efectivamente, o disposto no art.º 58.º, 
uma vez que privava o prédio da Recorrente, nomeadamente o seu piso 
térreo e logradouro, da exposição aos raios solares que anteriormente 
tinha e, com esse fundamento, anulou tais actos.

Inconformado, o referido autarca recorreu para este STA e com êxito 
já que este revogou a sentença recorrida e, consequentemente, negou 
provimento ao recurso contencioso.

É deste Acórdão da Sub -secção que vem o presente recurso, por 
oposição de julgados, onde se sustenta que aquele julgamento está em 
contradição com o que se decidiu sobre idêntica questão no Acórdão 
deste Tribunal de 17/06/2003, no P. 1854/02.

Tendo sido decidido pelo Acórdão de fls. 203/2007 que se verificava 
a invocada oposição e sendo esta decisão susceptível de ser alterada pelo 
Acórdão que conhece do mérito do recurso cumpre, em primeiro lugar, 
reapreciar a questão da alegada oposição de julgados.

2. Nos termos legais os recursos por oposição de julgados só serão 
admitidos quando o acórdão recorrido e o acórdão fundamento tiverem 
perfilhado soluções opostas “relativamente ao mesmo fundamento de 
direito e na ausência de alteração substancial de regulamentação jurí-
dica”  - [art.s 24.º, al.s b) e b’), e 30.º, n.° 1, al. b), do E.T.A.F.].

O que significa que  - tal como a jurisprudência deste STA vem afir-
mando de forma constante e uniforme  - a oposição de julgados pressupõe 
a existência de um idêntico quadro normativo e de uma mesma realidade 

factual e que haja sido a divergente interpretação do quadro jurídico 
jurídica aplicável a determinar a prolação de duas decisões opostas 
sobre a mesma questão fundamental de direito. A finalidade deste tipo 
de recurso é assegurar o valor de igualdade na aplicação do direito 
e, desse modo, concorrer para a uniformidade jurisprudencial.  - Vd., 
entre muitos outros, os Acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso 
Administrativo do STA de 27/6/1995 (rec. nº 32986), de 07/05/1996 
(rec. nº 36829), e de 16/02/2005 (rec. 584/03).

Cumpre apreciar de novo se, in casu, subjacente às decisões profe-
ridas nos Acórdãos recorrido e fundamento se verifica a mencionada 
identidade de facto e de direito a fim de se decidir se, efectivamente, 
houve uma divergente solução jurídica para a mesma questão e se esta 
constitui oposição de julgados.

3. A questão de mérito suscitada no recurso contencioso é a de saber 
se o licenciamento de uma construção que prive a construção já erigida 
em terreno contíguo da exposição solar de que anteriormente beneficiava 
ofende o disposto no art.º 58.º do RGEU (aprovado pelo DL 38.382, 
de 7/08/1951). Ou seja, o que se nos pede é que decidamos se o citado 
normativo deve ser interpretado no sentido de, através dele, se visar 
unicamente assegurar condições de arejamento, iluminação natural 
e exposição solar nos edifícios a construir ou se, também, se destina 
a preservar essas mesmas condições relativamente às edificações pré-
-existentes, confinantes ou vizinhas.

O Acórdão recorrido considerou que “as preocupações com o areja-
mento e exposição solar das construções vizinhas do prédio a licenciar 
são estranhas ao art. 58º do RGEU. Do que nele se cura é das con-
dições de arejamento, iluminação e insolação da própria construção 
a licenciar” e, porque assim, considerou que nenhuma ilegalidade 
fora cometida quando se licenciou a construção de um edifício que 
poderia prejudicar as condições de iluminação e exposição solar de 
uma habitação erigida num terreno contíguo e, nesse convencimento, 
revogou a sentença do TAC de Lisboa que, tendo entendido de forma 
contrária, dera provimento ao recurso contencioso e anulara esses actos 
licenciadores.

O Acórdão fundamento, por seu turno, entendeu que a construção cujo 
licenciamento vinha impugnado retirava exposição solar a alguns com-
partimentos da habitação situada em terreno contíguo, pertencente aos 
recorrentes, pelo que, considerando que aquele acto violava o disposto 
no citado art.º 58.º do RGEU, revogou a sentença do TAC de Coimbra 
e anulou aquele licenciamento.

Fica, assim, claro que  - tal como havia sido decidido  - acórdão recor-
rido e acórdão fundamento, no domínio da mesma legislação, julgaram 
uma situação de facto essencialmente idêntica e que lhe deram respostas 
jurídicas contraditórias. Tanto basta para que se possa reafirmar que 
existe oposição entre esses acórdãos e, portanto, que se verificam os 
pressupostos permitem a apreciação do mérito deste recurso.

4. Passemos agora a analisar a questão de mérito suscitada neste 
recurso.

4. 1. A questão colocada à apreciação deste Supremo Tribunal convoca 
a interpretação do art. 58º do RGEU, na perspectiva de determinar o seu 
âmbito de aplicação, isto é, saber se o afastamento entre construções 
que estabelece é de aplicação exclusiva aos edifícios novos, a construir 
de acordo com as especificações desse diploma, ou se também se aplica 
aos edifícios existentes antes da construção para a qual se pretenda 
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obter licenciamento, numa perspectiva de relacional e de harmonização 
que abarque mesmo os construídos antes da entrada em vigor daquele 
diploma de 1951.

O Acórdão recorrido entendeu seguir a primeira das orientações 
sumariamente referenciadas no anterior n.º 2, dando continuidade ao 
entendimento a este propósito preconizado por alguma jurisprudência 
deste Supremo, como se constata nos Acórdãos de 20/10/99, proferido 
no âmbito do processo n.º 45026, da 3ª sub  - secção, bem como no 
Acórdão de 5/05/87, proferido no âmbito do processo n.º 22808, da 
2ª sub  - secção.

Na base destes julgados encontra -se a interpretação do âmbito de 
previsão do art. 58º do RGEU restritamente aos edifícios novos ou 
reconstruídos a partir da sua entrada em vigor, considerando -se que tal 
norma “(…) visa assegurar as condições de arejamento, iluminação 
natural e exposição solar apenas da construção ou reconstrução a 
licenciar e não dos prédios vizinhos preexistentes” (conforme se refere 
no sumário do primeiro dos Acórdãos citados).

4. 2. Antes de prosseguirmos com a nossa análise, a bem da clareza, 
relembre -se o citado art. 58º:

“A construção ou reconstrução de qualquer edifício deve executar -se 
por forma que fiquem assegurados o arejamento, iluminação natural e 
exposição prolongada à acção directa dos raios solares, e bem assim 
o seu abastecimento de água potável e a evacuação inofensiva dos 
esgotos.

§ Único. As câmaras municipais poderão condicionar a licença para 
se executarem obras importantes em edificações existentes à execução 
simultânea dos trabalhos acessórios indispensáveis para lhes assegurar 
as condições mínimas de salubridade prescritas neste regulamento.”

4. 3. A controvérsia em sede de oposição de julgados apenas apa-
rentemente se restringe ao artigo 58º do RGEU uma vez que o seu 
entendimento, seja no Acórdão fundamento seja no Acórdão recorrido 
surge no contexto das normas do capítulo II do Título II do referido 
diploma legal, enquadrado nas condições relativas à salubridade das 
edificações e também na envolvência de uma concepção específica 
sobre o modo como as normas do RGEU se articulam com as demais 
do sistema jurídico, sejam as relativas ao planeamento e ordenamento 
do território «condições relativas aos terrenos de construção» como 
também referia a epígrafe do título II do diploma, sejam as normas sobre 
licenciamento regulado até 1991 pelo DL 166/70, sejam as normas de 
direito privado sobre a propriedade.

De modo que, embora delimitando a questão essencial à interpretação 
do citado artigo do RGEU, nem por isso o Tribunal está obrigado a 
abster -se de invocar a legislação e as normas pertinentes para clarificar 
o sentido e alcance da norma interpretanda  - artigo 58º do RGEU.

Tanto mais quanto é certo que a recorrente contenciosa fundou o pe-
dido em violação não apenas do artigo 58.º, mas também dos artigos 59.º 
e 62.º do RGEU, como antes se disse, e só por vicissitudes processuais 
que agora não cabe aqui tratar, a apreciação deixou de se estender à 
aplicação destas outras normas.

E, na mesma linha de pensamento não pode deixar de se focar no 
início desta apreciação que o artigo 58.º contém um enunciado aberto 
que é densificado nos referidos artigos 59.º e 62.º uma vez que os 
afastamentos que eles impõem segundo regras mais concretizadas que 
a do artigo 58.º visam exactamente as mesmas finalidades de promover 

condições de higiene das edificações que sejam suficientes para garantir 
a respectiva salubridade e condições de vida com uma qualidade sufi-
ciente para assegurar também a dignidade dos moradores e utilizadores 
do parque edificado.

4. 4. O fundo da questão controvertida que ora cumpre analisar e 
decidir, convoca um problema mais vasto e que extravasa a “mera” 
interpretação do art. 58º do RGEU, pois põe em causa, numa visão de 
conjunto, ao lado da questão urbanística também a gestão e ordenamento 
do território, sendo que estas vertentes se cruzam e interpenetram na 
legislação e na aplicação concreta.

Por isso começaremos por analisar de que modo se harmonizam com 
a demais legislação urbanística os instrumentos de ordenamento do 
território que, desde meados do século passado têm vindo a contribuir 
para dar corpo ao Direito do Urbanismo.

Para articular os planos entre si e com a demais legislação podem 
utilizar -se diversos critérios (1), sendo certo que, para determinar a 
interacção entre os diversos e mais recentes planos e o RGEU, nos 
parece adequado começar por referir a diversidade que os diferentes 
planos apresentam quanto ao âmbito espacial de aplicação (2). De acordo 
com este critério, surgem como instrumentos cimeiros de organização 
do território a Lei n.º 48/98 de 11 de Agosto e o DL 380/99 de 22 de 
Setembro (cujo artigo 157º foi alterado pelo DL 53/2000, de 7 de Abril) 
que, em conjunto, estabelecem o sistema geral de gestão territorial. Este 
sistema de gestão territorial “desdobra -se” em cinco níveis, tornando -se 
o âmbito de aplicação territorial gradativamente cada vez mais restrito. 
Surgem assim, pela seguinte ordem, vários planos que é necessário ar-
ticular, a saber: plano nacional, regional, supra  - municipal, municipal 
e sub  - municipal.

Abrangendo uma numa estratégia global todo o território encontra-
-se o plano nacional de ordenamento do território; os planos regionais 
de ordenamento do território enquadram opções de âmbito regional; 
a nível supra  - municipal encontramos os planos intermunicipais de 
ordenamento do território; a nível municipal encontramos os planos 
directores municipais, e, finalmente, a nível sub -municipal, surgem 
como planos tipificados na lei (3), os planos de urbanização e os planos 
de pormenor.

4. 5. Perante a diversidade de planos, a primeira questão que se coloca 
consiste em saber de que modo se articulam entre si. Este aspecto não 
vai directo à questão que nos prende, pelo que passamos a analisar uma 
segunda questão que consiste em saber como funcionam as normas do 
RGEU em conjunto com as da planificação.

A resposta a esta questão convoca a problemática atrás enunciada da 
análise das relações existentes entre os vários planos territoriais, mas 
sobretudo a da natureza jurídica do próprio RGEU.

Relativamente a definir a posição do RGEU no contexto das restantes 
normas relativas à edificação, o tratamento do assunto pela doutrina 
tem sido escasso.

O RGEU tem essencialmente como escopo garantir a preservação 
de bens essenciais à vida social a cargo das entidades públicas que são 
especialmente colocados em perigo nas relações jurídicas nascidas da 
actividade edificativa. Não tem a estrutura nem a finalidade estratégica 
de um plano, mesmo quando nos referimos a um plano nacional.

A garantia desses bens absolutamente essenciais como a saúde a se-
gurança e a vida é conseguida no RGEU através de normas do tipo das 
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normas de polícia. Esta forma de regulação assenta no estabelecimento de 
condicionamentos à actividade dos particulares, a qual pode ser permitida 
através de «licenciamento», característica intervenção administrativa a 
priori com a natureza de ‘autorização policial’ para assegurar interesses 
de ordem pública e a prevenção de danos sociais.

Intervenção administrativa que assenta na imposição de standards 
mínimos definidores da conduta correcta, tendentes a evitar a intromissão 
excessiva do Estado, sem específico intuito orientador da actividade dos 
particulares, mas em que o ultrapassar dos limites dá lugar à intervenção 
de órgãos fiscalizadores e aplicação de medidas de contenção imediatas 
além de possíveis sanções. Trata -se da clássica polícia edilícia.

Numa perspectiva inteiramente diferente o “plano” é visto como o 
produto da actividade administrativa de planificação ou planeamento, 
assumindo -se como a concretização que “espelha o resultado do pro-
cedimento de planificação ou de planeamento” (4) todo ele tendente a 
interferir nas opções dos operadores privados orientando e encaminhando 
a respectiva acção por forma que os órgão públicos consigam alcançar 
os efeitos colectivos definidos previamente como mais favoráveis à 
comunidade e, afinal, ao bem estar individual.

O facto de o RGEU ter uma estrutura e natureza muito diferente do 
plano não significa que seja de todo irrelevante para o resultado integral 
da actividade administrativa de planificação territorial e urbanística.

Esta opção pela planificação surgiu temporalmente em momento 
posterior ao RGEU e foi introduzida de forma paulatina, de modo que 
não o excluiu nem se lhe opõe, antes aceitou a permanência desses 
elementos do estádio anterior do direito e pressupõe que as normas do 
RGEU continuam a vigorar no sistema e são aplicáveis.

Mesmo os instrumentos de planificação do território como os PDMs e 
os planos de urbanização e planos de pormenor, que são instrumentos ju-
rídicos específicos que também podem conter normas que visem regular 
em particular características entendidas como essenciais ou necessárias 
à salubridade, iluminação e arejamento das edificações, em si e entre si, 
deixam espaço para uma normação de carácter geral contendo dispositi-
vos que assegurem um mínimo genericamente exigível nessas matérias, 
e que pela sua natureza de normas mais gerais e pela característica do 
conteúdo ser o nível mínimo de protecção exigível, impõem -se como 
limitações à liberdade da planificação nestas matérias.

Caracterizados os objectivos assumidos pelo legislador aquando 
da promulgação do RGEU, a sua estrutura e modo como se insere no 
sistema posterior dos planos, este Regime, embora de cariz distinto 
dos instrumentos de planificação, deve ser entendido como um corpo 
normativo que visa regulamentar aspectos que foram assumidos como 
essenciais no direito edilício, por se destinarem à preservação de bens 
fundamentais dos cidadãos como a saúde, a vida e a respectiva qualidade 
em condições dignas.

Assim no preâmbulo do RGEU anuncia -se que:
“Ele interessa, em primeiro lugar, aos serviços do Estado e dos cor-

pos administrativos  - a estes em especial  -, pela sua função directiva 
e disciplinadora que, através daquele instrumento legal, lhes cabe 
exercer sobre as actividades relacionadas com as diferentes espécies de 
edificações, salvaguardando os interesses da colectividade, impondo 
respeito pela vida e haveres da população e pelas condições estéticas 
do ambiente local, criando novos motivos de beleza e preservando 
ou aperfeiçoando as já existentes, tudo de modo a tornar a vida da 

população mais sadia e agradável e a dar aos núcleos urbanos e 
rurais um desenvolvimento correcto, harmonioso e progressivo.” 
(negrito nosso).

4. 6. O art.º 58.º está inserido num regime jurídico que não podia de 
modo algum, atendendo a todos os valores e finalidades que visava, 
bem como à filosofia de ampla harmonização de interesses evidenciada 
no preâmbulo do diploma, ser interpretado no sentido de se aplicar 
exclusivamente às novas construções e já não às antigas.

A defesa de um tal entendimento, ainda que potencialmente suportada 
por argumentos literais retirados de modo isolado do contexto global 
do RGEU, contraria frontalmente o espírito não apenas da norma em si 
(art. 58º), mas também de todo o diploma, bem como, numa perspectiva 
mais geral, toda a orientação para que propende a própria actividade 
administrativa da polícia edilícia, assim como estaria em frontal oposição 
com a garantia de tratamento igual dos cidadãos que é exigência que se 
prima sobre a própria da lei.

Efectivamente, esta não podia permitir uma regulação em que ao 
mesmo tempo se protegesse a saúde e a vida dos utilizadores das novas 
edificações com sacrifício de idênticos bens pessoais dos utilizadores de 
edificações anteriores, ou sem o mínimo de protecção de tão relevantes 
bens jurídicos deste outro grupo de cidadãos.

Na perspectiva defendida pela corrente que faz oposição a este en-
tendimento a igualdade e a justiça não seriam asseguradas porque não 
haveria razões para impor a quem vai construir que respeite um afasta-
mento que o primeiro construtor já invadiu.

Esta argumentação, porém, não colhe pela razão essencial de os bens 
protegidos pela norma edilícia que impõe o afastamento estarem, numa 
escala hierárquica, muito acima da concepção “beati possidentes” que 
preside à preocupação manifestada por este modo de pensar. Efectiva-
mente, as normas sobre afastamento das edificações visam proteger 
bens essenciais da pessoa humana e não a propriedade.

Uma segunda razão pela qual não é de aceitar aquele modo de ver as 
coisas é que, mesmo na visão meramente defensora da propriedade ele 
seria ainda mais injusto do que o oposto. Se se importasse com a justiça 
relativa e o tratamento igual então teria de estabelecer um mínimo de 
igualdade a favor de quem já tinha construído antes, consistindo em a 
nova construção ter de observar para igual altura de edificação igual 
afastamento da construção existente em relação ao limite dos terrenos 
de implantação das edificações.

É que mesmo nesta concepção, como se pode constatar pela análise 
mais detalhada do presente caso, a edificação antiga estava afastada 1,58 
m do limite do terreno, enquanto o embasamento da nova construção 
foi implantado no limite extremo da linha divisória com uma altura 
de 2,94 m, evidenciando -se, portanto, que um afastamento igual da 
linha divisória seria provavelmente suficiente para atingir o afastamento 
mínimo que a lei impõe.

4. 7. A necessidade de articular instrumentos como os diversos planos 
(designadamente PDMs, PUs, e PPs) com as disposições do RGEU, 
não pode olvidar que, em qualquer caso, todos estes instrumentos se 
reconduzem a uma função essencial da administração: a de ordenar e 
regulamentar o território bem como as edificação que o homem nele 
implanta. Esta actividade administrativa, se por um lado tem de assentar 
numa conformação largamente determinada por escolhas a efectuar pela 
administração competente dentro de limites amplos de liberdade por 
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outro lado tem de ser balizada e compatibilizada por limites que são 
estabelecidos em normas de grau superior.

Nesses limites que se impõem vinculadamente sobressaem, como 
refere ALVES CORREIA (5), os que decorrem da fixação legal de 
standards urbanísticos, bem como a obrigação de se levarem em con-
sideração as circunstâncias concretas.

Sendo certo que estes limites se aplicam aos próprios planos urbanís-
ticos, não deve ser desconsiderado o potencial orientador e limitador da 
própria actividade de planificação em si mesma considerada, designa-
damente quando analisada numa visão casuística: precisamente aquela 
que, articulando as questões atrás enunciadas de ordenamento territorial 
por um lado, e edificação permitida nesse mesmo espaço ordenado, 
por outro, permitirá dar resposta ao relacionamento que procuramos 
caracterizar. Os citados standards urbanísticos devem entender -se como 
“determinações materiais de ordenamento estabelecidas na lei, não com 
o objectivo de regular directamente o uso do solo e das construções, 
mas antes com a finalidade específica de estabelecer critérios de fundo 
a observar obrigatoriamente pelo planeamento urbanístico” (6).

Daqui se pode concluir pela obrigatoriedade do planeador urbanístico 
 - in casu a Câmara Municipal do Barreiro  - observar estes critérios e stan-
dards, na elaboração das normas regulamentares do seu plano municipal 
impedindo -o de estabelecer normas de afastamento que contrariem as 
normas mínimas do RGEU e também, noutro nível da actividade admi-
nistrativa, a vinculação dos órgãos do município a aplicar directamente 
as normas do RGEU, negando o licenciamento a todos os projectos que 
lhe sejam apresentados e que os não observem, mesmo quando o PDM 
não contenha uma norma de igual ou maior afastamento dos edifícios.

Para determinar as relações que intercedem entre normas destes dois 
tipos a doutrina italiana distingue entre standards ope legis e standards de 
operatividade diferida (7). Os primeiros são válidos em todo o território 
nacional, de modo uniforme, estabelecidos por lei, tendo por isso eficácia 
directa e automática junto dos particulares, enquanto os segundos variam 
de acordo com a zona do território e têm como destinatários apenas os 
órgãos municipais de planificação, os quais são obrigados a introduzi -los 
nos instrumentos urbanísticos.

É bem evidente que as normas o RGEU se situam no plano dos stan-
dards ope legis estabelecidos para serem aplicados em todo o território 
independentemente de intermediação regulamentar ou r inclusão em 
instrumentos de planeamento.

Existe vantagem em convocar esta visão para solucionar o problema 
do alcance normativo e adequada inter -relação do artigo 58º (e demais 
normas por ele enquadradas em que se incluem os artigos seguintes 
até ao 63.ºdo RGEU) com a matéria do planeamento. Assim, quando 
existe uma lei que assegura claramente padrões mínimos de qualidade 
urbanística e ambiental a observar nas edificações, tal como resulta 
do artigo 58.º  - em sintonia com os afastamentos que são impostos 
pelos artigos seguintes, em especial 59.º e 62.º, no desenvolvimento 
e concretização dos conceitos abrangentes do artigo 58.º  -, entende -se 
que semelhante norma acaba por estabelecer critérios obrigatórios ou 
standards urbanísticos a observar em todos os projectos edificativos, 
independentemente das imposições concretas dos planos, razão que 
também permite entender melhor que têm de aplicar -se tanto às cons-
truções novas entre si, como entre estas e as anteriormente existentes 
na zona de implantação urbanística em causa.

4. 8. O RGEU assumiu ter objectivos mais vastos que regular ex-
clusivamente a construção nova, os quais no preâmbulo são assim 
assinalados: “(…) não se poderá abstrair que cada edificação deve 
ser encarada como mera parte de um todo, em que terá de se integrar 
harmoniosamente, valorizando -o quanto possível., E o parágrafo único 
do artigo 58º RGEU concede às Câmaras Municipais a faculdade de 
condicionarem a obtenção de licença para a execução de obras impor-
tantes em construções existentes a que sejam observadas “as condições 
mínimas de salubridade prescritas neste regulamento”, Concretizando 
um pouco mais o alcance e sentido do artigo 58º, o artigo 63º do mesmo 
diploma é de crucial importância para encontrar a orientação sobre a 
interpretação correcta do primeiro. Precisamente porque as questões 
de salubridade, tais como o arejamento, a iluminação natural e a expo-
sição prolongada à acção directa dos raios solares, se afirmam como 
características essenciais a qualquer edifício é que o legislador impôs às 
Câmaras Municipais a obrigação de velar pelo cumprimento das disposi-
ções normativas que as acautelem, de tal modo que, salvo o disposto no 
artigo 64º, “(…) não poderão consentir qualquer tolerância quanto ao 
disposto nos artigos anteriores deste capítulo, a não ser que reconhe-
cidamente se justifiquem por condições excepcionais e irremediáveis, 
criadas antes da publicação deste regulamento, e somente se ficarem 
garantidas, em condições satisfatórias, a ventilação e iluminação 
natural e, tanto quanto possível, a insolação do edifício em todos os 
seus pisos habitáveis.” (negrito nosso).

4. 9. Sublinhe -se ainda que o art. 58º do RGEU é todo ele ancorado 
em conceitos indeterminados, amplos em função dos objectivos que 
visam atingir e que funcionam como verdadeiras “normas abertas à 
concretização” dos princípios subjacentes a todo o Regime Geral da 
Edificação Urbana. Este é, provavelmente, um motivo que permite 
explicar o facto de, apesar de a Recorrente contenciosa ter invocado na 
petição de recurso e na alegação final também a violação dos artigos 59.º 
e 62.º as sentença e o recurso jurisdicional se terem limitado a tratar 
do alcance do citado art. 58º e o meio contencioso ter seguido assim 
limitado a este preceito.

4. 10. Sobre o alcance e interpretação do art. 58º, enquanto padrão 
orientador das características essenciais exigidas a qualquer edificação, 
a Provedoria de Justiça elegeu “como chave de leitura dos interesses 
que subjazem às regras relativas ao distanciamento entre edificações 
destinadas à habitação, o direito a um ambiente de vida humano, sadio 
e ecologicamente equilibrado (previsto no artigo 66º da Constituição da 
república) e, como norma meramente explicativa da primeira, o direito 
a níveis convenientes de luz e luminosidade (previsto no artigo 9º da 
Lei 11/87, de 7 de Abril).” (8) (negrito nosso).

Do mesmo passo entendeu que as normas do RGEU deverão ser 
aplicadas e interpretadas com o contributo hermenêutico destes direitos 
consagrados na lei de Bases do Ambiente. Assim, “defendendo que um 
nível mínimo de luminosidade integra o conteúdo essencial do sobredito 
direito fundamental ao ambiente, a Provedoria de Justiça entendeu 
recomendar que um acto de licenciamento de edificação que viole este 
direito é nulo  - cfr. Parecer n.º 130/A/95, publicado na revista Jurídica 
do Urbanismo e do Ambiente, n.º 8, pp. 203 e ss(…)” (9).

4. 11. Também importa mencionar com destaque que grande número 
de planos directores municipais, mesmo de segunda geração, não contêm 
nenhuma norma sobre afastamento mínimo das edificações, pelo que 
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não é correcto pensar -se que esse standard tem de ser definido no plano, 
ou é deixado pela lei para as disposições regulamentares dos planos.

Pelo contrário, o texto do projecto público de actualização do RGEU 
contém um título de ordem geral sob a designação “Qualidade do espaço 
edificado” integrado por normas destinadas a todas as edificações, 
normas estas situadas a um nível hierárquico superior ao plano, que 
se impõem, tal como as do RGEU actualmente ainda em vigor, como 
standards mínimos de observância obrigatória pelos particulares em 
todas as situações, mesmo que cobertas por um plano director municipal 
ou um plano de pormenor.

Entre essas normas conta -se precisamente o artigo 16.º cuja redacção 
retoma o actual art.º 58.º num sentido interpretativo que vai precisamente 
ao encontro do entendimento que temos vindo a expor e cuja redacção 
é a seguinte:

“A construção de novas edificações, ou qualquer intervenção em 
edificações existentes, deve executar -se de modo a que fiquem assegu-
radas a ventilação, a iluminação natural, a exposição solar do edifício 
e dos espaços livres contíguos, públicos e privados, bem como o das 
edificações vizinhas”.

4. 12. No caso em apreço, já vimos como os condicionamentos im-
postos à construção de edificações decorrentes do artigo 58º RGEU, na 
interpretação que lhe foi dada pelo acórdão fundamento, são exigidos por 
evidentes razões de interesse público ligados à higiene e saúde públicas, 
que, obviamente, tem tanto relevo a nível da construção a licenciar como 
na relação a constituir entre estes e os prédios já construídos. Por isso, 
seria ostensivamente incongruente com a razão de ser de tais condicio-
namentos entender que o legislador no art. 58.º está preocupado com 
o arejamento, iluminação natural e exposição prolongada dos prédios 
a construir, ao mesmo tempo que seria absolutamente indiferente ao 
arejamento, iluminação e exposição dos prédios já construídos, a ponto, 
designadamente, de permitir que os novos prédios afectem as condições 
adequadas que os prédios já existentes possuíam e deixariam de ter.

Há pois que concluir que os condicionamentos à edificação previs-
tos no art. 58.º do R.G.E.U. visam satisfazer os interesses públicos da 
higiene e salubridade, o que impõe a sua qualificação como restrições 
de utilidade pública ao direito de propriedade (10) bem como formas de 
concretização do direito fundamental dos cidadãos a usufruir de um 
ambiente salubre e sadio.

4. 13. A interpretação não pode limitar -se ao texto, havendo que 
procurar o sentido da norma no conjunto do sistema e também o seu 
espírito, o elemento teleológico.

Mas, a letra é um ponto de partida e não pode deixar de ser também 
um ponto de chegada no esforço interpretativo.

Daí que importe também assinalar que a norma se encontra inserida 
num capítulo com a epígrafe «Da edificação em conjunto» que, ao 
contrário do que se entendeu no acórdão fundamento, revela que se 
teve em vista regulamentar a edificação atendendo ao enquadramento 
circundante, à integração da construção no conjunto edificado em que se 
vai inserir o que é confirmado por outras normas desse mesmo capítulo 
que se reportam aos requisitos de localização e dimensões dos prédios a 
construir derivadas das edificações fronteiras e de arruamentos em que 
existam prédios já construídos (arts. 59.º, 60.º, 61.º e 62.º). Para além de 
que o texto do art. 58.º ao referir que «a construção ou reconstrução de 
qualquer edifício deve executar -se por forma que fiquem assegurados o 

arejamento, iluminação natural a exposição prolongada à acção directa 
dos raios solares, e bem assim o seu abastecimento de água potável a 
evacuação inofensiva dos esgotos», aponta também manifestamente no 
sentido de «o arejamento, iluminação natural a exposição prolongada 
à acção directa dos raios solares» se referirem ao conjunto e só a parte 
final, onde se refere «o seu abastecimento de água potável a evacuação 
inofensiva dos esgotos» se referir ao próprio prédio.

Utilizar a palavra ‘seu’ como elemento determinante do âmbito da 
norma para o restringir à edificação a licenciar, além de redutor não se 
conforma com o lugar em que o termo está colocado na frase.

É evidente que o argumento literal vale o que vale, porque desde 
que a interpretação encontre um mínimo de assento na letra o que 
é determinante é a orientação que resultar do conjunto dos diversos 
elementos interpretativos.

Mas, é incorrecto pensar que a existência de um elemento de inter-
pretação mais débil coloca em crise os restantes argumentos obtidos por 
outro método ou a partir de outros elementos. O que poderia debilitar 
uma interpretação seria a evidência de que algum dos métodos impunha 
solução diferente dos demais, o que no caso não acontece. Efectiva-
mente, a letra do artigo 58.º no corpo do artigo refere -se sem limitações 
à construção ou reconstrução “de qualquer edifício” e o § 1.º à licença 
para obras importantes em «edificações existentes», pelo que o facto 
de a 2.ª parte do corpo do artigo 58.º ser uma especificação respeitante 
a características não relacionais da edificação nova nada retira quanto 
à previsão da 1.ª parte se dirigir a “qualquer edificação” na sua relação 
com as existentes.

4. 14. Por último, mas não menos importante, uma referência ao 
enquadramento constitucional.

O direito de propriedade, como a generalidade dos direitos patri-
moniais constitucionalmente garantidos, não é um direito absoluto e 
ilimitado, tendo de ser compatibilizado com o interesse geral, como se 
infere, desde logo, pelo próprio art. 62.º da C.R.P. em que se admite a 
expropriação por utilidade pública.

Como se refere no acórdão deste Supremo Tribunal Administra-
tivo de 7 -3 -2002, no recurso n.º 48179, «é justamente nos domínios 
do urbanismo e do ordenamento do território que se verificam, com 
mais acuidade, imposições e restrições ao direito de propriedade, por 
estarem em jogo interesses da comunidade que sobrelevam os meros 
interesses individuais».

Esta posição tem explícito suporte constitucional no art. 9.º da C.R.P., 
que indica como uma das tarefas fundamentais do Estado «assegurar 
um correcto ordenamento do território», e também no art. 65.º, n.ºs 2, 
alínea a), e 4, que impõem ao Estado, às regiões autónomas e às autar-
quias locais o dever de definirem regras de ocupação, uso e transfor-
mação dos solos urbanos, através de planos de ordenamento geral do 
território e planos de urbanização e outros instrumentos de planeamento, 
no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urba-
nismo, e no art. 66.º, n.º 2, alínea b), que impõe ao Estado o dever de 
ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma 
correcta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento 
sócio -económico e a valorização da paisagem.

Por outro lado, como vem sendo entendimento deste Supremo Tri-
bunal Administrativo, com suporte naquelas normas constitucionais, a 
garantia constitucional do direito de propriedade privada não abrange 
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o direito a edificar livremente. Esta faculdade é uma concessão jurídico-
-pública resultante dos instrumentos de planeamento e ordenamento do 
território, designadamente dos planos urbanísticos. (11)

As limitações e condicionamentos impostos ao direito de edificar por 
esses diplomas sobre a gestão dos solos ou condições de edificação re-
sultam da necessidade de resolver as situações de conflito entre o direito 
de propriedade e as exigências de ordenamento do território e de valores 
constitucionalmente protegidos como a higiene e saúde públicas.

E os conflitos de direitos ou bens jurídicos resolvem -se, harmonizando 
esses direitos ou bens jurídicos em toda a medida em que tal seja pos-
sível; ou, quando o não for, fazendo que uns prevaleçam sobre outros, 
que, desse modo, são, em parte, sacrificados.

Significa isto que a especial situação da propriedade – seja a decor-
rente da sua própria natureza ou, antes, a que se liga à sua inserção na 
paisagem – importa uma vinculação também especial (uma vinculação 
situacional), que mais não é do que uma manifestação da hipoteca social 
que onera a propriedade privada do solo. E, por isso, essa proibição, 
sendo, como é, imposta pela própria natureza intrínseca ou pela situação 
da propriedade, não pode ser havida como inconstitucional.(12).

No caso em apreço, os condicionamentos ao direito de construir 
impostos pelo art. 58.º do R.G.E.U., na interpretação que lhe foi dada 
pelo acórdão fundamento são exigidos por evidentes razões de interesse 
público ligados à higiene e saúde públicas, que, obviamente, tem tanto 
relevo a nível desse interesse em relação aos prédios a construir como 
aos prédios já construídos.

Por isso, é incongruente com a razão de ser de tais condicionamentos e 
carece de razoabilidade o entendimento de o legislador naquele art. 58.º 
aparecer preocupado com o arejamento, iluminação natural e exposição 
prolongada dos prédios a construir, e ao mesmo tempo ser absoluta-
mente indiferente ao arejamento, iluminação e exposição dos prédios já 
construídos, a ponto, designadamente, de permitir que os novos prédios 
afectem as condições adequadas de prédios já existentes.

Mas, uma interpretação deste teor, não seria só desprovida de razo-
abilidade. Seria também inconstitucional por atentar contra as enun-
ciadas garantias e criar uma flagrante e injustificada discriminação no 
tratamento de situações que merecem a mesma tutela. De modo que 
a interpretação conforme à Constituição, garantias dos particulares e 
igualdade de tratamento imporiam também a solução que se entende 
adoptar.

4. 15. Conclui -se portanto, atento todo o exposto, que bem andaram a 
sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa e o Acórdão 
fundamento ao considerarem que o “âmbito de protecção” do artigo 
58º do RGEU respeita, (também) aos edifícios já implantados antes da 
sua entrada em vigor. E, em aplicação desta determinação da lei deve 
conceder -se provimento ao presente recurso por oposição, bem como ao 
recurso contencioso, de modo conceder a pretensão de fundo da Recor-
rente, anulando -se o acto recorrido que, sem observância das regras de 
afastamento do RGEU, autorizou a construção de modo a retirar a luz, 
a insolação e o arejamento mínimos exigidos, ao permitir construir em 
face do tardoz do edifício da recorrente, a uma distância de 1,58 m, o 
muro de embasamento de edificação com a altura de 2,94 m.

IV  - Decisão:
Em conformidade com o exposto acordam em:
 - interpretar a norma do artigo 58º do RGEU, 1.ª parte do corpo do 

artigo, como abrangendo na sua previsão e âmbito de protecção toda e 
qualquer edificação, de modo que impõe o afastamento das construções 
para as quais é pedido o licenciamento seja em relação a construções 
existentes à data da entrada em vigor do respectivo diploma, seja em 
relação à efectuada ao longo dos anos posteriores, seja quanto àquela 
cujo licenciamento é pedido em simultâneo;

 - conceder provimento ao recurso por oposição de acórdãos;
 - revogar o acórdão recorrido e manter a decisão decretada na 1.ª 

Instância de anulação do acto administrativo impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Maio de 2007. — Rosendo José (relator por venci-

mento e sorteio) — Santos Botelho — Angelina Domingues — País 
Borges — Jorge de Sousa — Costa Reis (vencido consoante o voto que 
junto) — Azevedo Moreira (vencido nos termos das razões indicadas 
pelo Ex. mo Colega, Dr. Costa Reis) — Madeira dos Santos (vencido, 
pelas razões expostas pelo Ex.mo Colega Dr. Costa Reis) —Adérito dos 
Santos (vencido, pelas razões indicadas pelo Ex.mo Cons. Costa Reis).

VOTO DE VENCIDO
A questão de mérito suscitada no recurso contencioso é a de saber 

se o licenciamento de uma construção que prive a construção já erigida 
em terreno contíguo da exposição solar de que anteriormente beneficiava 
ofende o disposto no art.º 58.º do RGEU (aprovado pelo DL 38.382, de 
7/08/1951). Ou seja, e dito de outro modo, o que o recurso nos pede é 
que decidamos se o citado normativo deve ser interpretado no sentido 
de que o mesmo visa, unicamente, assegurar condições de arejamento, 
iluminação natural e exposição solar nos edifícios a construir ou se, 
também, se destina a preservar essas mesmas condições relativamente 
às edificações pré -existentes nos terrenos vizinhos.

Analisemos, pois, tal questão.
1. O RGEU  - lê -se no preâmbulo do DL que o aprovou (13)  - destinou-

-se a incentivar a construção de edificações urbanas que respeitassem 
os requisitos de salubridade e solidez e que garantissem boas condições 
de natureza estética, para o que apelou não só à adopção de novos 
processos de construção que conciliassem “ao máximo as condições de 
salubridade, estética e segurança das edificações com imperiosidade 
de as construir a preço tal que as suas rendas se compadeçam com a 
escala de níveis de proventos dos futuros ocupantes”, como também 
a que se cuidasse das “condições estéticas do ambiente local, criando 
novos motivos de beleza e preservando ou aperfeiçoando os já existen-
tes, tudo de modo a tornar a vida da população mais sadia e agradável 
e a dar aos núcleos urbanos e rurais um desenvolvimento correcto, 
harmonioso e progressivo”.

Aquele Regulamento procurou, assim, que as futuras edificações 
fossem sólidas, salubres e seguras e, simultaneamente, que contri-
buíssem para a melhoria da qualidade estética e ambiental dos 
locais onde iriam ser implantadas, destinando -se tanto aos corpos 
administrativos que o iriam aplicar e ao público em geral como, e so-
bretudo (14), aos técnicos a quem caberia projectar os futuros edifícios 
pois que ele poderia habilitá -los a dotar a futura construção com os 



922 923

requisitos necessários aos fins em vista, os quais passavam quer pela 
“conveniente insolação e iluminação das dependências de habitação 
ou de trabalho; isolamento contra o frio e calor excessivos, protecção 
contra os ruídos incómodos, defesa das condições de vida e intimidade 
….” quer pela “… pela salubridade da edificação e dos espaços livres 
adjacentes, pela criação de ambientes internos e externos acolhedores 
e protecção contra risco de incêndio e deterioração provocada pelos 
agentes naturais.” (15).

O que quer dizer que aquele diploma, publicado num tempo em que 
os PDM eram inexistentes ou quase inexistentes, foi de uma acutilante 
modernidade visto que, através da fixação de normas orientadoras gerais, 
procurou evitar os males decorrentes da inexistência desses Planos e, 
além disso, potenciar a construção de qualidade e a preservação e 
melhoramento do ambiente envolvente. Todavia, não teve a veleidade 
de resolver e dar solução a todas as situações pelo que deixou “aos 
corpos administrativos a faculdade de, nos regulamentos especiais que 
promulgarem, poderem, conforme as circunstâncias, afastar -se mais ou 
menos – no sentido correcto – dos valores prescritos, de modo a terem 
atenção os casos para que não se justifique, sobretudo os motivos de 
estrita economia do custo da construção, a adopção exacta dos limites 
consagrados no regulamento.”

E, porque assim, a primeira conclusão a retirar é a de que a leitura 
que a Recorrente faz deste diploma é redutora na medida em que vê 
nele, quase exclusivamente, preocupações de natureza ambiental e de 
urbanismo quando a verdade é que o mesmo se destinou igualmente, ou 
sobretudo, a estabelecer indicações para que as futuras construções 
fossem dotadas de melhores condições de salubridade, higiene e 
segurança e fossem implantadas de forma a criar ambientes sau-
dáveis e harmoniosos.

1. 1. O que ora está em causa é, como já se disse, a questão de saber 
se o art.º 58.º do RGEU deve ser interpretado no sentido de que se 
destina, unicamente, a assegurar as condições de arejamento, de ilumi-
nação natural e exposição solar dos edifícios a construir, como se decidiu 
no Acórdão recorrido, ou se, como considerou o Acórdão fundamento, 
se destina, também, a salvaguardar essas condições relativamente às 
edificações pré -existentes nos terrenos vizinhos.

Ou, dito de forma mais concreta, o que ora está em causa é a questão 
de saber se o licenciamento da construção que, alegadamente, privou o 
edifício do Recorrente contencioso da exposição solar de que anterior-
mente beneficiava ofende aquele dispositivo.

O que significa  - e este é um ponto decisivo na análise desta questão 
 - que o que motivou este recurso contencioso foi o licenciamento de 
um edifício não por razões ligadas à gestão urbanística, à violação das 
normas constantes do PDM ou, até, ao incumprimento das normas que 
regulam a sua cércea ou a distância aos prédios vizinhos mas, apenas 
e tão só, porque essa construção alegadamente determinou uma 
diminuição de exposição solar do edifício já construído no terreno 
vizinho.

O que, numa primeira abordagem, não deixa de suscitar alguma 
perplexidade já que a matéria de licenciamento é, por via de regra, 
resolvida através das normas constantes no PDM  - visto ser este 
que estabelece os princípios orientadores em matéria de gestão urba-
nística, designadamente o que se pode construir, onde e como  - e não 
no RGEU.

E, porque assim, e porque o que ora está em causa é a construção 
de um edifício que pela sua implantação, volumetria ou arquitectura 
alegadamente afectou a exposição solar do edifício já construído no 
terreno vizinho pertencente à Recorrente, o que cumpriria averiguar 
era se o seu licenciamento violava o estabelecido no PDM visto serem 
as normas deste que, por princípio, prevalecem nesta matéria. Dito de 
outro modo, se é este instrumento de gestão territorial que regulamenta 
a implantação das novas edificações, designadamente no tocante à sua 
volumetria e à sua inter acção e harmonia com os já existentes, as 
dúvidas que se colocam nessa implantação, volumetria ou inter acção 
deverão ser respondidas através das normas do PDMs e não através 
das normas do RGEU.

Só assim não seria se fosse evidente que as normas do RGEU deviam 
ser aplicadas ao caso concreto e deviam sobrepor -se ao que sobre a 
matéria se encontra legislado no PDM.

A não ser assim e a procurar -se resolver problemas como o dos autos 
com o recurso às normas do RGEU, designadamente ao seu art.º 58.º, 
o licenciamento de qualquer nova construção nos aglomerados já exis-
tentes seria quase impraticável na medida em que as novas edificações, 
“na maior parte dos casos, irão afectar inevitavelmente os prédios já 
implantados, quer ao nível do seu arejamento quer da sua exposição so-
lar. E, se é certo que aqueles valores não estão completamente ausentes 
no espírito do legislador, no que tange às construções pré -existentes, não 
é nesta norma que se poderá encontrar essa protecção mas sim, ainda 
que, por vezes de uma forma indirecta, ao nível das normas do mesmo 
RGEU que regulam as distâncias e as cérceas (cfr. art.ºs 59.º e segs.) 
bem como das normas dos PDMs, quando estes existam e ainda nas 
normas do Código Civil que impõem distâncias mínimas relativamente 
aos prédios contíguos (cfr. art.ºs 1360.º e segs.)”.  - Vd. Acórdão deste 
Tribunal de 1999.10.20 (rec.º nº 45.026).

Posto isto, impõe -se avançar para analisar se, de facto, o estabelecido 
no transcrito art.º 58.º do RGEU que se destina a proteger as condições 
de arejamento, iluminação natural e exposição solar das edificações já 
existentes nas imediações das construções cujo licenciamento se requer 
e, consequentemente, se o mesmo é aplicável no caso concreto.

2. Este art.º 58º tem a seguinte redacção:
“A construção ou reconstrução de qualquer edifício deve executar -se 

por forma a que fiquem assegurados o arejamento, iluminação natu-
ral e exposição prolongada à acção directa dos raios solares, e bem 
assim o seu abastecimento de água potável e a evacuação inofensiva 
dos esgotos.

§ único. As Câmaras Municipais poderão condicionar a licença para 
se executarem obras importantes em edifícios existentes à execução 
simultânea dos trabalhos acessórios indispensáveis para lhes assegurar 
as condições mínimas de salubridade prescritas neste regulamento.”

Esta norma impõe, assim, que a construção ou reconstrução de 
qualquer edifício deve ser executada por forma a que fiquem assegura-
dos o arejamento, a iluminação natural e a exposição prolongada à 
acção directa dos raios solares, e bem assim o seu abastecimento de 
água potável e a evacuação inofensiva dos esgotos, sem especificar 
se estas exigências respeitam unicamente aos prédios a edificar ou a 
reconstruir ou respeitam, também, aos prédios vizinhos já existentes. 
E daí a contradição de julgamentos ocorrida nos Acórdãos recorrido e 
fundamento.
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Todavia  - e como se afirmou no Acórdão recorrido  - o estabelecido 
no citado dispositivo só pode referir -se aos prédios que se irão 
construir ou reconstruir.

Com efeito, e desde logo, não se vê como será possível defender que 
este preceito se destina a preservar as condições de arejamento, ilumi-
nação e exposição solar das edificações pré -existentes quando estiver 
em causa a reconstrução de um edifício, uma vez que nestes casos 
do que se trata é da reedificação de um prédio parcial ou totalmente 
arruinado e em que, portanto, tudo aquilo que se procura é revertê -lo à 
situação que o mesmo tinha quando novo. Como é possível sustentar que, 
nestes casos, aquele dispositivo se destina a proteger as condições de 
arejamento, iluminação natural e exposição aos raios solares dos prédios 
vizinhos quando é certo que essa reconstrução nada irá acrescentar 
ou modificar em relação ao já existente e se limitará a renovar um 
prédio entrado em ruína?

Depois, e no mesmo sentido, atente -se que o seu § único refere que, 
quando se trate de reconstruções que exijam obras importantes, as Câ-
maras Municipais podem condicionar a licença dessas obras à realização 
de trabalhos que garantam as condições de salubridade à reconstrução 
dessas edificações, o que quer dizer que, também aqui, o que se visa 
é que a reconstrução promova a requalificação da edificação que 
se irá renovar e, dessa forma, se contribua para a qualidade dessa 
habitação, e não que se tenham em conta as construções vizinhas 
já implantadas.

Ou seja, num caso e noutro é bem evidente que as preocupações 
do legislador se ativeram à qualidade da reconstrução a licenciar 
e que o mesmo olvidou por completo as construções vizinhas já 
existentes. E não se diga que uma coisa é a reconstrução e outra é a 
construção de um novo prédio e que, portanto, não é legítimo assimilá-
-las para retirarmos conclusões nesta matéria porque, se assim fosse, o 
legislador teria certamente distinguido uma da outra e tê -las -ia tratado 
diferentemente. E se tal não aconteceu foi porque, quer num caso quer 
noutro, o legislador quis apenas que a nova edificação ou a reconstrução 
obedecesse aos mesmos parâmetros de qualidade.

Portanto, mais não fosse, bastavam estas razões para considerarmos 
que o Acórdão recorrido tinha feito correcto julgamento. Acresce, no 
entanto, que aquela norma evidencia outras razões que nos forçam à 
mesma conclusão.

Com efeito, o art.º 58.º do RGEU obriga a que tanto na construção 
como na reconstrução se assegure o abastecimento de água potável 
do novo e do edifício reconstruído e, se assim é, cabe perguntar que 
sentido faria essa referência se a preocupação do legislador fosse a do 
abastecimento de água potável dos prédios vizinhos? Mas, suponhamos 
que essa referência não era tão clara e tão visível, será que isso queria 
significar que o construtor do novo edifício se tinha de preocupar com 
o abastecimento de água potável do prédio vizinho e edificar tendo em 
conta essa preocupação?

Parece -nos manifesto que a resposta a tais interrogações só pode 
ser negativa.

E o mesmo se pode dizer em relação ao arejamento e à evacuação 
dos esgotos.

Na verdade, e no tocante ao arejamento, o respeito das distâncias e 
das cérceas prescritas nas leis ou regulamentos atinentes significa, por si 
só, a garantia de arejamento dos prédios vizinhos, pois essas distancias, 

para além do mais, foram previstas para garantir esse aspecto da cons-
trução. E, por isso, não iria ser o estabelecido no mencionado art.º 58.º 
a criar impedimentos ou dificuldades nesta matéria à nova construção. E 
o mesmo se diga no tocante à evacuação dos esgotos pois que se a nova 
construção cumprir as leis e os regulamentos em vigor nessa matéria os 
prédios vizinhos também ficam salvaguardados.

Em suma, a análise do art.º 58.º do RGEU evidencia que este visa 
garantir unicamente a qualidade da construção do novo edifício ou 
da reconstrução de um já existente, exigindo que elas se façam por 
forma a que fiquem assegurados o seu arejamento, a sua iluminação 
natural, a sua exposição aos raios solares, o seu abastecimento de água 
potável e a evacuação inofensiva dos seus esgotos, e não com a salva-
guarda desses valores nos edifícios vizinhos já construídos.

Neste ponto importa recordar que o RGEU é de 1951, época em que, 
atentas as dificuldades económicas generalizadas, a quase inexistência 
de PDMs e a limitada intervenção de arquitectos, as preocupações do-
minantes dos cidadãos se centravam na obtenção de uma habitação e 
não com a sua qualidade estética ou construtiva. E, porque assim era, o 
legislador quis evitar as consequências mais negativas dessa realidade 
estabelecendo medidas que impedissem a construção de habitações 
sem arejamento, sem iluminação natural, sem exposição aos raios 
solares, sem abastecimento de água potável e sem evacuação de 
esgotos, isto é, habitações onde não fossem cubículos sem condições 
de habitabilidade.

Esta é, sem dúvida, a interpretação que melhor se adapta ao texto 
legal e que melhor responde às preocupações do legislador de 1951, 
sendo certo que na interpretação da lei cumpre ter em conta as cir-
cunstâncias da época em que a mesma foi elaborada e as condições 
específicas em que é aplicada. – n.º 1 do art.º 9.º do CC.

2. 1. A não se entender deste modo, no limite, iria caber ao Tribunal 
a verificação da conformidade dos novos edifícios com o estabelecido 
no art.º 58.º do RGEU o que significaria a transferência de uma 
actividade puramente administrativa para o poder judicial.

Na verdade, se assim não fosse o que aconteceria era que a Câmara 
Municipal, depois de analisar um pedido de licenciamento de uma cons-
trução ou reconstrução e constatar que o mesmo estava conforme com o 
que se estabelecia no PDM e respeitava todas as condicionantes legais, 
deferia  - como não poderia deixar de ser  - esse pedido. E pareceria que 
tudo estava legal e que o titular da licença poderia iniciar, e completar, 
a sua construção sem qualquer problema.

Puro engano, pois que quando o prédio estivesse em construção 
poderia acontecer que o proprietário do prédio vizinho viesse impugnar 
judicialmente aquele licenciamento com o fundamento de que a nova 
construção iria prejudicar a exposição solar do seu prédio, a sua ilumina-
ção natural, o seu arejamento ou o seu abastecimento de água potável, o 
que significava que, mesmo munido de uma licença de construção, nada 
garantia que o seu titular a pudesse executar. O que significa que iriam 
ser os Tribunais a decidir em cada caso concreto se, por ex., a perda 
de exposição solar ou de arejamento decorrente da nova construção 
era, ou não, merecedora de protecção jurídica e, portanto, se seria, 
ou não, possível executar o seu licenciamento.

E não se diga que a Câmara Municipal poderia recusar o pedido de 
licenciamento se visse que a nova construção iria prejudicar naqueles 
itens os edifícios já existentes pois, por um lado, é matéria eminen-
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temente subjectiva decidir se uma construção causa, ou não, aqueles 
prejuízos em termos dos mesmos merecerem protecção jurídica e, por 
outro, na maioria das vezes, só depois de erigido o novo edifício se pode 
analisar com rigor essas eventuais perdas.

Finalmente, pergunta -se, como poderia a Câmara recusar o licencia-
mento se a projectada construção respeitava o PDM e todas as condi-
cionantes legais?

2. 2. Nesta conformidade, se os proprietários dos terrenos se propu-
serem edificar de harmonia com as normas legais e regulamentares em 
vigor e se essa pretensão for, naturalmente, deferida por quem de direito 
não será a simples existência do edifício vizinho que, pelo simples 
facto de ter sido construído anteriormente, irá impedir essa edifi-
cação, mesmo que esta interfira com a sua exposição solar.

A não ser assim, a edificação de um prédio, por si só, determinaria 
a imediata constituição de uma servidão sobre os prédios vizinhos 
pois que estes no futuro só poderiam receber uma edificação se esta não 
prejudicasse o arejamento, a iluminação natural e a exposição aos raios 
solares dos edifícios já construídos. O que significava constituir uma 
servidão por meios não estabelecidos no art.º 1547.º do Código Civil, 
sendo certo que só através destes meios se pode constituir legalmente 
um ónus dessa natureza.

“De outra sorte, estar -se -ia a atribuir a um mero acto de licencia-
mento a simultânea constituição de direito real de servidão em favor 
do prédio beneficiário daquele licenciamento e, do mesmo passo, em 
prejuízo dos imóveis confinantes. Os direitos reais, para além do nume-
rus clausus, são apenas aqueles que têm a fonte expressamente prevista 
(cf. o artigo 1547.° do Código Civil).

O tipo legal do acto de licenciamento de construção não se compadece 
com semelhante resultado, limitado como é aquele acto à permissão de 
edificar sem prejuízo dos direitos de terceiros. Por isso mesmo, quem 
constrói primeiro deve acautelar os eventuais danos que tenha de su-
portar, face à construção que pretenda efectivar, danos esses emergentes 
do exercício do direito de propriedade dos vizinhos.” – Acórdão deste 
Tribunal de 19/01/78 (rec. 10.290).

E não se contra argumente com o facto desta situação, a ser configu-
rada como uma servidão, teria de ser qualificada como uma servidão 
administrativa constituída por lei em benefício do interesse público e, 
portanto, nenhuma censura poder merecer. E isto porque, ainda que seja 
verdade que as servidões administrativas só se podem constituir por lei 
também o é que as mesmas são sempre de utilidade pública e não se 
pode defender que uma servidão desta natureza  - que tem apenas 
em vista proteger a exposição solar de um prédio particular  - seja de 
utilidade pública.

3. Face ao exposto, a invocada ilegalidade dos actos impugnados 
só ocorreria se, de forma clara e evidente, fosse visível que o citado 
art.º 58.º do RGEU tinha por finalidade proteger as condições de areja-
mento, luminosidade e de exposição solar dos edifícios já construídos 
nos prédios vizinhos e não tais condições em relação aos prédios a 
construir.

Ora, como se acaba de demonstrar, tal não sucede.
Aliás, o capítulo II sob a epígrafe de «Da edificação em conjunto» 

é suficientemente elucidativo para se poder concluir que o mesmo se 
reporta, na sua generalidade, tão -somente, a edifícios projectados 
e não a prédios já construídos, sendo a excepção a esta regra o que 

dispõe no § 3.° do artigo 62.°: Mas aí, sublinhe -se, faz -se uma referência 
expressa às edificações contíguas ao mencionar -se que “nos prédios de 
gaveto poderão dispensar -se as condições de largura e profundidade 
…… desde que fiquem satisfatoriamente asseguradas a iluminação, 
ventilação e insolação da própria edificação e das contíguas.” – vd. o 
já citado Acórdão de 19/01/78 (rec. 10.290).

O que significa que o legislador quando quis que as disposições 
deste capítulo do RGEU se destinassem também aos edifícios con-
tíguos assinalou -o expressamente.

E, porque assim, deve sufragar -se a posição adoptada no Acórdão 
recorrido quando nele se afirmou que “efectivamente, as preocupações 
com o arejamento e exposição solar das construções vizinhas do prédio 
a licenciar são estranhas ao art. 58º do RGEU. Do que nele se cura 
é das condições de arejamento, iluminação e insolação da própria 
construção a licenciar. Doutra maneira, a lei teria feito nele referência 
às construções vizinhas.”

Há, pois, que reconhecer que o Acórdão recorrido fez correcta 
interpretação da lei quando considerou que o art.º 58.º do RGEU 
não tinha sido violado pelos actos impugnados. (16)

Termos em que confirmaríamos a decisão recorrida.
Lisboa, 29 de Maio de 2007— Alberto Costa Reis.

(1) Para esta matéria, veja -se, em especial ALVES CORREIA, Manual de Direito do 
urbanismo, vol. I, Almedina, 2001, pág. 252 e ss.

(2) Ob. e loc. Cit. Na nota anterior, pág. 254 a 256.
(3) Referimo -nos ao que resulta da articulação da citada Lei 48/98 e DL 380/99.
(4) Conforme refere ALVES CORREIA, ob. cit. Nas notas anteriores, pág. 232.
(5) Ob e loc. cits., págs. 424 e 429.
(6) GARCÍA DE ENTERRÍA e L. PAREJO ALFONSO, apud ALVES CORREIA, ob. 

e loc. cits.
(7) ALVES CORREIA, ob. e loc. cits.
(8) Apud JOSÉ PAIS DO AMARAL, R.G.E.U. Afastamento entre Edificações, Jurispru-

dência e Anotações, Coimbra Editora, 2002, pág. 26.
(9) Ob. cit. na nota anterior, pág. 27.
(10) Neste sentido, a propósito de proibições de construção, pode ver -se MARCELLO 

CAETANO, Manual de Direito Administrativo, volume II, 9.ª edição, página 1063.
(11) Neste sentido, além do referido acórdão de 7 -3 -2002, podem ver -se os seguintes 

acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo:
– de 5 -3 -1991, proferido no recurso n.º 27573, publicado no Boletim do Ministério da 

Justiça n.º 405, página 258, e no Apêndice ao Diário da República de 14 -7 -95, página 1200;
– de 4 -6 -1998, proferido no recurso n.º 35820, publicado no Apêndice ao Diário da 

República de 26 -4 -2002, página 4182;
– de 15 -10 -1998, proferido no recurso n.º 42683, publicado no Apêndice ao Diário da 

República de 6 -6 -2002, página 6166;
– de 13 -1 -2000, proferido no recurso n.º 44287, publicado no Apêndice ao Diário da 

República de 8 -11 -2002, página 167;
– de 1 -2 -2001, proferido no recurso n.º 46825, publicado em Apêndice ao Diário da 

República de 21 -7 -2003, página 863;
– de 1 -3 -2001, proferido no recurso n.º 35750;
– de 9 -10 -2002, proferido no recurso n.º 443/02;
– de 10 -10 -2002, proferido no recurso n.º 912/02;
– 6 -11 -2002, proferido no recurso n.º 981/02;
– de 3 -12 -2002, proferido no recurso n.º 47859;
– de 12 -12 -2002, proferido no recurso n.º 828/02;
– de 15 -1 -2003, proferido no recurso n.º 302/02;
– de 18 -3 -2003, proferido no recurso n.º 731/02;
– de 25 -6 -2003, proferido no recurso n.º 706/02;
– de 16 -12 -2003, proferido no recurso n.º 40386;
– de 2 -3 -2004, proferido no recurso n.º 48296;
– de 27 -10 -2004, recurso n.º 581/02.
No mesmo sentido, pode ver -se FERNANDO ALVES CORREIA, O Plano Urbanístico 

e O Princípio da Igualdade, páginas 376 -377.
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(12) Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 329/99, de 2 -6 -99, proferido no processo 
n.º 492/98, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 488, página 57, e em Acórdãos 
do Tribunal Constitucional, 44.º volume, página 129.

(13) DL 38.382, de 7/08/1951.
(14) Vd. o seu preâmbulo.
(15) Consulte -se o seu preâmbulo.
(16) No mesmo sentido se decidiu no Acórdão de 7/02/2004 (rec. 47.882).

Acórdão de 27 de Junho de 2007.

Assunto:

Petição de recurso contencioso. Remessa postal. Princípio 
da tutela jurisdicional efectiva. Vigência do artigo 35.º 
(n.º 5) da LPTA.

Sumário:

 I — No contencioso administrativo, a petição de recurso 
contencioso só pode ser remetida por via postal, rele-
vando a data do registo, à secretaria do tribunal a que 
é dirigida, na hipótese prevista no n.º 5 do artigo 35.º 
da LPTA, isto é, do signatário da referida petição não 
possuir escritório na comarca da sede do tribunal em 
causa.

 II — Esta norma mantém -se plenamente em vigor, pese em-
bora a emergência da actual redacção do artigo 150.º 
do CPC pelo Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro, 
actualizada pelo Decreto-Lei n.º 183/2000, de 10 de 
Agosto [n.º 2, alínea b)].

 III — E não viola os princípios constitucionais da igualdade 
e da tutela jurisdicional efectiva.

 IV — Assim, possuindo o advogado signatário da petição 
escritório na área da sede do Tribunal Administrativo 
de Círculo, é intempestivo o recurso contencioso, em 
que apenas eram arguidos vícios geradores de meras 
anulabilidades, cuja petição, remetida por via postal 
(sob registo), só deu entrada na secretaria do TAC no 
dia imediato ao do último dia do prazo de interposição 
de recurso, ou seja, para além dos dois meses, con-
tados a partir da notificação do acto recorrido [ar-
tigo 28.º, n.os 1, alínea a) e 2, e artigo 29.º, n.º 1, ambos 
da LPTA].

Processo n.º 447/06 -20.
Recorrente: Maria Otília de Sousa Pinto Nogueira.
Recorridos: Director-Geral dos Registos e Notariado e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
Maria Otília de Sousa Pinto Nogueira interpõe recurso, por oposição 

de julgados, do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
que confirmou a sentença do TAC do Porto que, por extemporaneidade, 

rejeitou o recurso contencioso de anulação do despacho Sr. Director 
Geral dos Registos e Notariado, de 27.10.98, que indeferiu o recurso 
hierárquico interposto da lista de candidatos admitidos e excluídos ao 
concurso externo geral para constituição de reserva de recrutamento 
para ingresso na categoria de escriturário dos registos e notariado, 
aberto pelo aviso n.º 11 125 -BU/97, publicado no 4° suplemento do 
DR, II Série, de 31.12.97.

Nas alegações apresentadas procurou demonstrar a verificação dos 
pressupostos que consentiam este tipo de recurso, alegando existir 
contradição entre aquele julgamento e o decidido nos Acórdãos 
deste Tribunal de 01/07/2003 (rec. n.º 1.007/03) de 29/09/2004 
(rec. 1.807/03), sobre a mesma questão fundamental de direito, no 
domínio da mesma legislação e perante a identidade fáctica.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público considerou que a alegada 
contradição de julgados existia pelo que foi de parecer que o processo 
prosseguisse para julgamento.

E, por despacho do Relator, a invocada oposição foi julgada ve-
rificada pelo que o processo prosseguiu com a notificação das partes 
para alegações.

A Recorrente concluiu do seguinte modo:
A) Na espécie a que se reportam os autos, foi observada a tramitação 

consubstanciada a fls. 34, 42, 156 e 156  - verso, da qual decorre que a 
listagem final dos candidatos admitidos, e de que decorre a exclusão 
da aqui recorrente, foi apenas publicada no DR, II Série, de 22/11/99, 
encontrando -se este recurso contencioso de anulação já pendente, e só 
também na pendência deste processo foi possível conhecer quais os 
respectivos contra interessados e a respectiva identidade:

B) O douto acórdão sob recurso, na respectiva fundamentação, res-
tringe à notificação pessoal do acto administrativo ao particular, a defini-
ção do termo “a quo” do prazo para interposição do recurso contencioso, 
mesmo sendo obrigatória a respectiva publicação;

C) Por sua vez, no acórdão fundamento, expressamente se define a 
Doutrina de que “II  - o prazo de interposição de recurso contencioso de 
acto expresso sujeito a notificação e publicação obrigatórias conta -se 
a partir do último destes actos de notificação. (...)” – Acórdão do STA 
de 29 -IX -2004 (proc n.º 01807/03), do qual resultará a tempestividade 
da interposição deste recurso;

D) Ora, e conforme se alude e reafirma no mesmo Acórdão funda-
mento, “Por imperativo constitucional (vd. art.º 268°, n.° 3, da C.R.P.), 
e conforme tem sido orientação deste STA, a publicação obrigatória de 
um acto administrativo não dispensa a sua notificação aos interessados 
(vd. entre outros, Acórdãos deste S.T.A de 3/10/00 e 11/2/99, rec.s 46.185 
e 44.138, respectivamente).

É, também, orientação jurisprudencial assente que o prazo de inter-
posição de recurso contencioso de acto expresso sujeito a notificação e 
publicação obrigatórias se conta a partir da data do último destes actos 
de comunicação (vd. entre outros, acs. deste STA de 24.11.99, rec. 40875, 
de 11.10.00, rec. 38242, de 25.11.03, rec. 48132).”;

E) Viola, assim, o douto acórdão sob recurso o disposto no artigo 29.°, 
n.º 1, da LPTA e no artigo 268.° da CRP, devendo fixar -se jurisprudência 
no sentido de que: “À luz do artigo 29.º, n.º 1, da revogada LPTA, o 
prazo de interposição de recurso contencioso de acta expresso sujeito 
a notificação e publicação obrigatórias contava -se a partir da data do 
último destes actos de comunicação.”;
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POR OUTRO LADO,
F) Para além da referida publicação em 22/11/99, a recorrente havia 

sido notificada da sua exclusão ao concurso em 16/12/98, tendo sido 
interposto recurso contencioso de anulação através de petição enviada 
por registo postal de 15 de Fevereiro de 1999 por mandatário com es-
critório na cidade do Porto, a qual deu entrada na Secretaria do Tribunal 
em 17 de Fevereiro de 1999;

G) Considerou o douto acórdão sob recurso as datas de 16 de Dezem-
bro de 1998 e de 17 de Fevereiro de 1999 como as únicas relevantes para 
aferir a tempestividade do recurso contencioso interposto, pelo que, à luz 
de tal critério, estariam decorridos 2 meses e um dia, e extemporâneo 
seria o mesmo face às disposições conjugadas dos artigos 28.°, n.º 1, 
al. a), e 35.°, n.ºs 1 e 5, ambos da LPTA;

H) Pelas razões aduzidas no douto Acórdão fundamento, de 1 -VII -2003 
(Proc.º n.º 1007/03), consubstanciadas no argumento da unidade tem-
poral do sistema jurídico (cfr. artigo 7.°, n.º 2, do C. Civil, e as Lições 
de Direito Internacional Privado do Prof. Baptista Machado quanto 
aos conflitos de leis no tempo como modalidade de conflitos de leis) e 
nos princípios constitucionais do acesso ao direito e aos Tribunais (cfr. 
artigo 20.°, da Constituição) e da igualdade (artigo 13.°, da Constituição) 
decorre ter sido implicitamente revogado pelo artigo 150.°, do Código 
de Processo Civil, na redacção conferida pelo DL 329 -A/95, de 12/12, 
face ao qual seria relevante o envio da petição de recurso através de 
correio registado, o que, na espécie destes autos, ocorreu em 15 de 
Fevereiro de 1999;

I) Viola, assim, o douto acórdão sob recurso o disposto nos artigos 13.° 
e 20.°, da CRP, e as disposições conjugadas dos artigos 28.°, n.º 1, al. a), 
e 35.°, n.º 5, ambos da LPTA e o artigo 150.°, do CPC, devendo fixar-
-se jurisprudência no sentido de que: “O artigo 35.º, n.º 5, da LPTA, 
foi implicitamente revogado pelo artigo 150.º, do Código de Processo 
Civil, na redacção conferida pelo DL 329 -A/95, de 12 de Dezembro, 
sendo relevante, em ordem a aferir a tempestividade da interposição de 
recurso contencioso de anulação, a data de envio por correio registado 
da petição recurso ao Tribunal, tenha, ou não, o mandatário do recor-
rente, escritório na comarca da sede desse Tribunal. “

Por sua vez, o Sr. Director Geral dos Registos e Notariado concluiu 
do seguinte modo:

a) A douta decisão jurisdicional sob recurso não merece qualquer 
censura e não violou o disposto no art.º 29.º n.° 1 da LPTA, conside-
rando que o acto objecto de impugnação contenciosa não estava sujeito 
a publicação obrigatória.

b) Pelo que, o prazo de interposição do recurso contencioso de anu-
lação contava -se a partir da notificação do acto de indeferimento do 
recurso hierárquico interposto, da exclusão da recorrente, da lista de 
candidatos ao concurso externo geral para constituição de reserva de 
recrutamento para ingresso na categoria de escriturário dos Registos e 
do Notariado,

c) Lista essa publicada no DR, II Série, n.º 172, de 28.07.1998, sob 
o Aviso n.º 12.095 -A/98.

d) Previamente à interposição do recurso contencioso de anulação 
eram já conhecidos os contra interessados e os mesmos encontravam -se 
identificados na referida lista de candidatos admitidos e excluídos do 
concurso em causa.

e) A admitida oposição de julgados, respeita tão só à aplicação, ao 
caso sub judice da norma do art.º 35.º n.° 5 da LPTA, segundo os fun-
damentos da douta decisão jurisdicional sob recurso e, de o Acórdão 
fundamento, relativamente à mesma questão fundamental de direito, 
ter aplicado a norma do art.º 150.º do CPC, obviamente com efeitos e 
consequências jurídicas diferentes.

f) Decidindo como decidiu, bem andou o Acórdão recorrido, tendo 
feito um é correcta interpretação e aplicação da lei aos factos prova-
dos.

De seguida foram os autos ao M.P. que, reconsiderando a sua anterior 
posição, emitiu parecer no sentido de que não ocorria oposição de 
julgados.

Em primeiro lugar, porque no “Acórdão fundamento não se considerou 
a data da publicação do acto impugnado para se decidir da questão da 
tempestividade do recurso contencioso, já que nem sequer é referido 
ter o mesmo sido publicado; a questão foi decidida considerando -se 
apenas a matéria respeitante à notificação, sendo que o entendimento 
de que a Recorrente parte para alegar a oposição não constitui decisão 
e mero fundamento da decisão proferida.

Em segundo lugar, no que toca ao Aresto recorrido, a publicação 
a que a Recorrente faz apelo no recurso não é a publicação do acto 
impugnado – que indeferiu o recurso hierárquico interposto da decisão 
de exclusão do concurso em causa – e sim a publicação da lista de 
classificação final.”

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO.
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
 - Pelo aviso n.º 11 125 -BU/97 publicado no 4.º suplemento do DR, 

2.ª série do DR, de 31/12/97 foi aberto o concurso geral externo para 
constituição de reserva de recrutamento para ingresso na categoria dos 
registos e notariado.

 - Quer a Recorrente quer os Recorridos Particulares formalizaram a 
sua candidatura ao mencionado concurso.

 - Por aviso de 12 095 -A/98, publicado no DR, 2a série, de 28JUL98, 
31DEZ97, foi tornada pública a lista de candidatos admitidos e excluídos 
ao concurso público, atrás referenciado.

 - Em 7AGO98, a Recorrente interpôs, perante o Director Geral dos 
Registos e Notariado, recurso hierárquico da lista de candidatos admi-
tidos e excluídos ao mencionado concurso público.

 - Por despacho do Director Geral dos Registos e Notariado, datado 
de 270UT98, foi indeferido o recurso hierárquico interposto pela re-
corrente da lista dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso 
externo geral para constituição de reserva de recrutamento para in-
gresso na categoria de escriturário dos registos e notariado, aberto pelo 
aviso n.º 11 125BU/97, publicado no n.º 4 suplemento DR, 2a série, 
de 31DEZ.97.

 - Tal despacho foi notificado à recorrente por ofício da DGRH, datado 
de DEZ98, e por ela assinado em 16.DEZ.98.

II. O DIREITO.
Resulta do relato antecedente que a Recorrente interpôs, no TAC do 

Porto, recurso contencioso pedindo a anulação do despacho Sr. Direc-
tor Geral dos Registos e Notariado que indeferiu o recurso hierárquico 
interposto da lista de candidatos admitidos e excluídos ao concurso 
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externo geral para constituição de reserva de recrutamento para ingresso 
na categoria de escriturário dos registos e notariado.

Mas sem êxito já que o mesmo foi rejeitado por extemporaneidade 
na sua interposição, decisão que o Acórdão do TCAN ora recorrido 
confirmou.

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso para este STA, por 
oposição de julgados, onde sustenta que o julgamento proferido no 
Aresto recorrido está em oposição com o que se decidiu nos Acór-
dãos deste Tribunal de 01/07/2003 (rec. n.º 1.007/03) e de 29/09/2004 
(rec. 1.807/03),

Tendo a alegada oposição sido julgada verificada por despacho 
do Relator foram as partes notificadas para alegar, direito que elas 
exerceram.

Todavia, e porque a decisão que declarou verificada a oposição de 
julgados é susceptível de ser alterada pelo Acórdão que conhece do 
mérito do recurso cumpre, em primeiro lugar, reapreciar essa alegada 
oposição, tanto mais quanto é certo que o Ministério Público, quando 
lhe foi aberta vista para se pronunciar sobre o mérito do recurso, repon-
derando a sua anterior posição, foi de parecer que aquela não ocorria.

1. Nos termos legais os recursos por oposição de julgados só serão 
admitidos quando o acórdão recorrido e o acórdão fundamento tiverem 
perfilhado soluções opostas “relativamente ao mesmo fundamento de 
direito e na ausência de alteração substancial de regulamentação jurí-
dica”  - [art.s 24.º, al.s b) e b’), e 30.º, n.° 1, al. b), do E.T.A.F.].

O que significa que – tal como a jurisprudência deste STA vem 
afirmando de forma constante e uniforme  - a oposição de julgados 
pressupõe a existência de um idêntico quadro normativo e de uma 
mesma realidade factual e que haja sido a divergente interpretação 
dessas situações jurídica e factual a determinar a prolação de duas 
decisões opostas sobre a mesma questão fundamental de direito. A 
finalidade deste tipo de recursos é, pois, a de assegurar o valor de 
igualdade na aplicação do direito e, desse modo, concorrer para a 
uniformidade jurisprudencial.  - Vd., entre muitos outros, os Acórdãos 
do Pleno da Secção do Contencioso Administrativo deste Tribunal de 
27/6/1995 (rec. nº 32986), de 07/05/996 (rec. nº 36829), e de 16/02/2005 
(rec. 584/03).

Cumpre, assim, apreciar se, in casu, subjacente às decisões profe-
ridas nos Acórdãos recorrido e fundamento se verifica a mencionada 
identidade de facto e legislativa a fim de se decidir se, efectivamente, 
houve uma divergente solução jurídica para a mesma questão e se esta 
constitui oposição de julgados.

2. A questão de fundo suscitada no Acórdão recorrido foi a de saber 
se a interposição do recurso contencioso do despacho do Sr. Director 
Geral dos Registos e Notariado que tinha indeferido o recurso hierár-
quico interposto da lista de admissão dos candidatos ao concurso a que 
a Recorrente se tinha apresentado, tinha sido feita dentro prazo legal.

Questão que mereceu resposta negativa pela seguinte ordem de 
razões:

 - por um lado, o prazo para interposição de recurso contencioso de 
acto expresso era de dois meses o qual se contava a partir da notificação 
do acto recorrido ao interessado e não a partir da sua publicação, ainda 
que esta fosse obrigatória (art.ºs 28.º/1 e 29.°/1 da LPTA);

 - por outro, o n.º 1 do art.º 150.º do CPC – que consente que os arti-
culados possam ser remetidos por correio, sob registo, “valendo, neste 

caso, como data do acto processual a da efectivação do respectivo 
registo postal” – não era aqui aplicável já que nesta jurisdição havia 
lei especial (art.º 35.º/5 da LPTA) e esta restringia essa possibilidade 
aos casos em que os advogados não tivessem escritório na comarca do 
Tribunal em causa. “Em contencioso administrativo, a petição de recurso 
contencioso só pode ser enviada por via postal registada à secretaria do 
tribunal que é dirigida na hipótese contemplada no n.º 5 do art.35° da 
LPTA, a de não possuir o signatário da petição escritório na comarca 
da sede do tribunal em causa. Neste caso, e só neste (1), de forma suple-
tiva, na ausência de qualquer regra específica própria do contencioso 
administrativo, considera -se como relevante para determinar a data do 
acto processual em causa aquela em que o respectivo registo postal foi 
realizado, nos termos do n.º 1 do art.150° do CPC. E, a interpretação 
acabada de fazer, aliás a feita na decisão recorrida, não viola qualquer 
preceito constitucional, nomeadamente, da tutela jurisdicional efec-
tiva dos direitos e interesses legalmente protegidos dos interessados.”

E, porque assim, e porque o mandatário da Recorrente tinha escritório 
na comarca onde o Tribunal se situava concluiu, “tal como na decisão 
a quo, que no caso sub judice, tendo a recorrente sido notificada do 
despacho recorrido em 16.12.98 e tendo apenas interposto recurso 
em 17.02.99, data de entrada da petição de recurso na secretaria do 
tribunal, o recurso é extemporâneo.”

O que fica dito evidencia que o Acórdão recorrido emitiu pro-
núncias sobre duas questões jurídicas distintas; a primeira, sobre a 
questão de saber em que data é que se começava a contar o prazo para 
a apresentação da petição de recurso contencioso tendo dito a esse pro-
pósito que o prazo para essa apresentação era de dois meses contados a 
partir da notificação do acto recorrido ao interessado e não a partir da 
sua publicação, ainda que esta fosse obrigatória e, a segunda, sobre a 
questão de saber se o disposto no n.º 1 do art.º 150.º do CPC era aplicável 
no contencioso administrativo tendo concluído que essa aplicação não 
tinha lugar já que a mesma só poderia ocorrer se aquele contencioso 
não dispusesse de disciplina própria e, in casu, essa disciplina existia 
(art.º 35.º/5 da LPTA).

Será que este julgamento está em oposição com o que se decidiu 
nos Acórdãos fundamento acima identificados?

Vejamos.
Sobre a primeira das identificadas questões versou o Acórdão de 

29/04/2003 (rec. 1807/03) que foi assim sumariado:
”I – A publicação de um acto administrativo, mesmo obrigatória, 

não dispensa a respectiva notificação aos interessados.
II – O prazo de interposição de recurso contencioso de acto expresso 

sujeito a notificação e publicação conta -se a partir do último destes 
actos de notificação.

III. – Só a intervenção do interessado no procedimento que revela 
perfeito conhecimento do acto em causa dispensa a notificação do 
mesmo.”

O simples confronto do que se decidiu nos Acórdãos recorrido e 
fundamento evidencia que inexiste oposição entre as decisões neles 
proferidas, pois naquele não estava em causa a questão de saber qual 
dos actos de comunicação do acto recorrido se devia privilegiar – se 
a notificação, se a publicação – mas tão só a questão de saber qual 
o momento em que se deveria considerar efectuada a notificação. 
De resto, o Acórdão recorrido decidiu a questão da tempestividade do 
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recurso contencioso considerando apenas a matéria respeitante à notifi-
cação do acto impugnado sem fazer qualquer referência à necessidade 
da sua publicação pelo que nem sequer se sabe se esta teve lugar, 
pelo que, como bem refere o M.P., o entendimento de que a Recorrente 
parte para alegar a oposição não constitui decisão mas mero fundamento 
da decisão proferida.

E, se assim é, neste ponto, a alegada oposição de julgados não 
existe.

Todavia, o mesmo não se passa no tocante à questão de saber se a nova 
redacção do n.º 1 do art.º 150.º do CPC  - dada pelo DL n.° 329 -A/95, de 
12.12  - revogou o que se determina no art.º 35.º/5 da LPTA e, portanto, 
se o mesmo tem aplicação no caso da petição de recurso contencioso ter 
sido enviada por correio registado por um advogado com escritório na 
comarca do Tribunal para onde esse envio é feito, pois que aí existe, de 
facto, oposição de julgados entre o Acórdão recorrido e o Acórdão 
fundamento.

Com efeito, a esse propósito o Acórdão fundamento, de 1/07/2003 
(rec. 1007/03), decidiu que “o n.º 5 do artigo 35.° da LPTA foi ob-
jecto da denominada revogação «de sistema» por incompatibilidade 
com o regime introduzido pelo artigo 150.° do CPC na redacção do 
DL 329 -A/95, de 2/12, e igual incompatibilidade com os princípios 
constitucionalmente consagrados do acesso ao direito e da tutela judicial 
efectiva, e respectivas consequências processuais, de molde a impor que 
se conclua pela cessação de vigência da norma cujo sentido e razão 
de ser foram ultrapassados e esvaziados de sentido pela evolução do 
sistema jurídico na solução da matéria processual de presentação dos 
articulados e outras peças pelas partes.”

O que contraria o decidido no Acórdão recorrido já que neste se 
afirmou que o disposto no art.º 35.º/5 da LPTA, por ser norma própria e 
específica do contencioso administrativo, não tinha sido revogado pela 
nova redacção dada ao art.º 150.º do CPC pelo DL n.° 329 -A/95, de 
12.12, e que, por isso, a sua aplicação prevalecia sobre o estabelecido 
no citado normativo do CPC.

Fica, assim, claro que, nesta parte,  - tal como o Relator já havia de-
cidido – o acórdão recorrido e acórdão de 1/07/2003 (rec. n.º 1007/03), 
no domínio da mesma legislação, julgaram uma situação de facto essen-
cialmente idêntica e que lhe deram respostas jurídicas contraditórias.

Tanto basta para que se possa reafirmar que existe oposição entre 
os julgamentos feitos nesses acórdãos e que, portanto, nesta parte, 
ocorrem os pressupostos que permitem a apreciação do mérito deste 
recurso.

Analisemos, pois, essa questão.
3. A questão que se coloca neste recurso é, como já se disse, a 

de saber se após a nova redacção dada ao art.° 150° do CPC pelo DL 
n.° 329 -A/95, de 12.12, actualizada pelo DL 183/2000, de 10.08, o 
nº 5 do art. 35° da LPTA continuou em vigor e, consequentemente, 
se o mesmo se aplica posteriormente à publicação desta legislação no 
tocante à apresentação da petição de recurso contencioso.

Trata -se de questão que tem sido largamente tratada pela jurisprudên-
cia deste STA onde se firmou orientação esmagadoramente maioritária 
no sentido do Acórdão recorrido, ou seja, no sentido de que, apesar da 
nova redacção dada ao art.º 150.º do CPC, o n.º 5 do art.º 35.º da LPTA 
se encontra em vigor e de que, por isso, deve ser aplicado no caso da 
petição de recurso contencioso ter sido enviada por correio postal re-

gistado por advogado com escritório na comarca da sede do Tribunal, 
valendo neste caso como data da sua apresentação a data da sua entrada 
no Tribunal e não a data do registo postal. Ou seja, e dito de outro 
modo, só vale como data de apresentação do articulado a do respectivo 
registo postal quando o signatário da petição não possuir escritório 
na comarca da sede do Tribunal.  - Nesse sentido podem -se citar, sem 
preocupação exaustiva, os acórdãos do Tribunal Pleno de 2005.04.12 
(rec. n.º 174/05), de 17/02/2005 (rec. n.º 178/04), de 2004.11.09, 
(rec. 1308/03) de 2004.05.06 (rec. 1007/03) de 2003.02.19 (rec. 432/02), 
de 2003.01.23 (rec. 48168) e de 99.10.14 (rec. 42446), bem como os 
acórdãos da Secção de 2005.02.17, (rec. n.° 178/04), de 2004.06.23 
(rec n.° 1749/03), de 2004.02.18 (rec. n.º 075/02), de 2003.02.06 (rec. 
n.º 1042/02), de 2002.12.04 (rec. 1232/02), de 2002.06.26 (rec. 0432/02), 
de 2002.06.20 (rec. n° 48402), de 2002.05.28 (rec n° 48405), de 
2002.02.19 (rec n° 48316), de 2001.12.19 (rec n° 48051), de 2001.12.04 
(rec. n° 46209), de 2001.10.09 (rec. n° 47999), de 2001.07.10, (rec. 
n° 46597), de 2001.03.21 (rec n° 46753), de 2001.02.08 (rec. n° 45919) 
e de 2000.06.01 (rec. n°45964). Em sentido contrário podem ver -se os 
acórdãos da Secção de 2003.07.08 (rec. n.° 1428/02) e de 2003.07.01 
(rec. n° 1007/03), tendo este último sido revogado pelo citado acórdão 
do Tribunal Pleno de 2004.05.06.

Deste modo, não só porque concordamos com a citada jurisprudência 
como também por observância do que se dispõe no n.º 3 do art.º 8.º do 
CC, limitar -nos -emos a seguir o que vem sendo dito.

Escreveu -se no Acórdão do Pleno de 6/5/2004 (rec.º n.º 1007/03):
“(...) A lei de processo civil é de aplicação subsidiária ao processo nos 

tribunais administrativos (art. 1º da LPTA), o que significa que há que 
fazer apelo às pertinentes regras do processo civil apenas naquilo que 
a disciplina específica do contencioso administrativo não previr (casos 
omissos), e desde que a sua aplicação não seja incompatível com aquela 
disciplina na sua globalidade.

Ora, não estamos, na situação dos autos, confrontados com qualquer 
ausência de regulamentação, lacuna ou caso omisso, que reclamem a 
convocação do regime geral do processo civil, de aplicação subsidiária 
ao processo nos tribunais administrativos.

Com efeito, o nº 5 do art.º 35.º da LPTA (lei especial face ao CPC), 
contempla a única hipótese, ressalvada aliás no nº 1 do próprio preceito, 
em que a petição de recurso contencioso pode ser remetida relevante-
mente por via postal, sendo certo que o regime regra de apresentação da 
petição ali estabelecido é o da entrega na secretaria do tribunal.

E só naquela hipótese do nº 5, em que é permitida a remessa da 
petição por via postal, é que há, então, que fazer apelo, de forma su-
pletiva, na ausência de regra específica do contencioso administrativo, 
à disciplina do art. 150.º do CPCivil, mas apenas na parte em que a 
mesma considera como data relevante da apresentação da petição a do 
respectivo registo postal.

É assim evidente que há no contencioso administrativo norma expressa 
disciplinadora da situação em causa, não tendo pois aplicação o regime 
supletivo do CPCivil, só justificável quando o contencioso administrativo 
não disponha de disciplina própria sobre a matéria.

E não pode falar -se, de forma linear, em revogação daquele preceito 
da LPTA pelo citado art. 150º do CPCivil, na redacção introduzida pelo 
DL n.º 329 -A/95, pois que a lei especial prevalece sobre a lei geral, a 
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menos que outra seja a “intenção inequívoca do legislador” (art. 7º, 
nº 3 do C.Civil).

Ora, o percurso legislativo aponta justamente em sentido inverso, 
ou seja, no de que o legislador pretendeu manter a regra específica do 
contencioso administrativo relativa à apresentação da petição, constante 
do nº 5 do art. 35º da LPTA, que é a de só ser relevante, para efeitos de 
apresentação da petição em juízo, a data do registo postal se o advogado 
signatário não tiver escritório na comarca da sede do tribunal.

É que, como alega a recorrente, já posteriormente às alterações ao 
CPCivil que introduziram o actual art. 150.°, o legislador interveio sobre 
a redacção do art. 35° da LPTA (DL n.º 229/96, de 29/11), para alterar 
a al. a) do nº 2, e manteve incólume todo o restante preceito, o que só 
pode considerar -se como intencional.

Como se observa no citado Ac. do Pleno de 19/02/2003:
“Acresce que a norma do nº 5 citada é anterior à do n.º 1 do art. 150.º 

do CPC que só teve consagração pela reforma legislativa de 95/96, a 
qual alargou a relevância do registo do correio das peças processuais 
como sendo a da data de entrada no respectivo tribunal quer o advogado 
signatário tenha ou não escritório na comarca da sede daquele.

Ora, o legislador, que procedeu à reforma do contencioso adminis-
trativo pela Lei nº 229/96, de 29/11, decerto que não desconhecia o 
regime do CPC. No entanto, preferiu manter a regra consagrada no 
nº 5 do citado art. 35º.

Trata -se, pois, de uma opção por parte do legislador do contencioso 
administrativo.”

Opção que não comporta, contrariamente ao que foi decidido, quais-
quer contornos de incoerência ou incompatibilidade entre a lei geral 
posterior (alterações ao CPCivil introduzidas do DL nº 329 -A/95) e a 
lei especial anterior (LPTA).

A diversidade de soluções legislativas, dentro dos poderes de livre 
conformação do legislador, não gera necessariamente a sua incompa-
tibilidade.

E nenhuma mancha de inconstitucionalidade se vislumbra, igual-
mente, na vigência da citada norma, por alegada violação dos princípios 
da igualdade e do acesso à justiça, tal como este STA tem decidido, 
em sintonia com a jurisprudência uniforme do Tribunal Constitucional 
(cfr. os Acs. STA atrás citados, e os Acs. do Tribunal Constitucional de 
29.05.2003 – Proc. 652/02 e de 29.01.2003 – Proc. 296/02).

Segundo os referidos arestos, e quanto ao princípio da igualdade, “a 
diferença de tratamento conferido a quem não tem escritório na comarca 
sede do tribunal ao qual a petição é endereçada tem um fundamento 
objectivo: os advogados domiciliados fora da comarca sede do tribunal 
encontrar -se -iam numa situação de desvantagem, dado a entrega da 
peça processual na secretaria implicar uma deslocação que, em alguns 
casos, poderia ser significativa e redutora do próprio prazo processual. 
Por outro lado, o envio sob registo postal da peça processual coloca os 
advogados domiciliados fora da comarca sede numa situação de paridade 
em relação aos domiciliados na comarca, limitando as necessidades de 
deslocação às instalações dos correios”.

E, quanto ao princípio do acesso à justiça ou da tutela judicial efectiva, 
ali se pondera que o encargo de entrega da petição na secretaria quando o 
advogado tiver escritório na comarca sede do tribunal “é absolutamente 
razoável e justificado, uma vez que corresponde ao modo normal de 
relacionamento entre os causídicos e os tribunais”, e que “a circunstância 

de existirem outros meios, nomeadamente tecnológicos, mais confortá-
veis, não torna ilegítima a solução tradicional”, sendo certo que a norma 
em causa (nº 5 do art. 35º da LPTA) não contende minimamente com a 
garantia do acesso à justiça, limitando -se a regular normativamente os 
termos em que esse acesso se desenvolve.”

O acórdão recorrido, aceitando embora esta orientação, nos termos 
e limites em que a mesma vem colocada nos citados arestos do Tribu-
nal Constitucional, configura o seu juízo de inconstitucionalidade em 
moldes diversos.

Referindo que o que o Tribunal Constitucional afirmou é que existe 
uma diferença de situação espacial dos advogados com escritório na 
sede do tribunal em relação aos restantes, que pode justificar a distinção 
de regimes, o acórdão recorrido focaliza a “discriminação”, ou seja, o 
factor de inconstitucionalidade noutro aspecto:

“(…) o que importa saber é qual o papel processualmente relevante 
que a entrega em mão na secretaria desempenha e que a remessa pelo 
correio não está em condições de assegurar quanto à petição de recurso 
contencioso de anulação e que assegura nos demais processos.

Ou seja, a discriminação que agora revelamos e para a qual não en-
contramos resposta é de carácter objectivo, não respeita aos advogados 
e à localização dos seus escritórios, mas aos actos discriminados com 
um regime diferente que no caso são apenas os actos de apresentação 
da petição do recurso contencioso de anulação.”

Se bem entendemos, o que se refere é que o carácter discriminatório 
da norma do nº 5 do art. 35º da LPTA, nessa medida inconstitucional, 
decorreria, não da diversa situação “espacial” dos advogados e da re-
levância justificativa desse facto para a diversidade de regimes, mas 
sim do tratamento discriminatório do acto processual “apresentação 
da petição no recurso contencioso” relativamente a idênticos actos 
praticados em outros meios processuais, nomeadamente acções sobre 
contratos e responsabilidade.

Ora, a discriminação proibida pelo texto constitucional, ainda que 
se imponha à actividade legislativa (proibição do arbítrio legislativo), 
não contempla a diversidade de regime de actos processuais previs-
tos para diferentes meios processuais, a menos que essa diversidade 
implique discriminações ilegítimas e injustificadas por via legislativa 
(discriminações de pessoas, não de actos), o que, como atrás vimos, 
aqui não sucede.

Como referem Gomes Canotilho e Vital Moreira (“Constituição da Re-
pública Portuguesa Anotada”, 3ª edição revista, Coimbra Editora, 1993, 
pág. 127.), “a vinculação jurídico -material do legislador ao princípio 
da igualdade não elimina a liberdade de conformação legislativa, pois 
a ele pertence, dentro dos limites constitucionais, definir ou qualificar 
as situações de facto ou as relações da vida que hão -de funcionar como 
elementos de referência a tratar igual ou desigualmente. Só quando os 
limites externos da «discricionariedade legislativa» são violados, isto é, 
quando a medida legislativa não tem adequado suporte material, é que 
existe uma «infracção» do princípio da igualdade enquanto proibição 
do arbítrio”.

A haver diversidade de regime de apresentação da petição nos recur-
sos contenciosos e nas ditas acções, o certo é que essa diversidade não 
comporta qualquer tratamento discriminatório, pois que, confrontados 
com a existência de dois regimes processuais diversos, adoptados pelo 
legislador no âmbito dos seus poderes de conformação legislativa, a 
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regra do nº 5 do art. 35º da LPTA se aplica indistintamente a todos os 
recorrentes contenciosos que se encontrem na situação de facto ali pre-
vista, como o regime do art. 150º do CPCivil se aplicará indistintamente 
a todos os que proponham as referidas acções.

Não se questiona (não cumpre fazê -lo) se essa é ou não a melhor 
solução, ou a mais consentânea com a coerência ou unidade do sis-
tema processual, pois que tal abordagem, por implicar a formulação 
de conceitos e juízos de política legislativa, ultrapassaria o âmbito dos 
poderes jurisdicionais.

Poderá aceitar -se que o regime do CPCivil é o mais consentâneo com 
os princípios “pro actione” e antiformalista, só que, como se afirma no 
Ac. do Pleno de 19.02.2003, “o julgador não deve aplicar a lei só por 
esta reunir aquelas qualidades se essa aplicação violar o próprio direito 
constituído aplicável, como é o caso dos autos”.

Daí que se afigurem como irrelevantes os argumentos adiantados pelo 
acórdão recorrido em abono da tese da revogação do nº 5 do art. 35º 
da LPTA, e que não teriam ainda sido analisados pela jurisprudência 
do STA: a diversidade de regime legal entre os recursos e as acções; 
a aplicabilidade da norma apenas à petição de recurso, e já não aos 
restantes articulados; a aplicabilidade a outros prazos da regra especial 
do art. 6º, nº 1 do DL nº 329 -A/95.

São argumentos naturalmente ponderosos de política legislativa, 
evidenciados, aliás, nos próprios termos da sua abordagem pelo acórdão 
recorrido, ao referir -se que “se não vislumbra que a manutenção da 
regra especial restritiva desempenhe algum papel útil designadamente 
na garantia de segurança, eficiência processual, ou relevante aceleração 
do avanço do processo”, ou quando se afirma que a manutenção da regra 
do nº 5 do art. 35º da LPTA “não apenas paralisa o sentido da evolução 
e da razão de ser das sucessivas normas sobre apresentação das peças 
processuais pelas partes, como inverte esse sentido”.

Por todo o exposto, não se vê qualquer razão para nos afastarmos da 
orientação jurisprudencial fixada por este Pleno, designadamente pelo 
Acórdão que ora se acaba de transcrever, que considera não revogada 
pelo DL nº 329 -A/95 a norma do nº 5 do art. 35º da LPTA e, por 
conseguinte, que esta se encontra em vigor.

Consequentemente, face à matéria de facto fixada, que não foi objecto 
de controvérsia, o recurso contencioso interposto no TAC do Porto 
não pode deixar de ser considerado intempestivo.

Com efeito, estando em causa vícios geradores de mera anulabilidade, 
o prazo para a interposição do recurso contencioso era de dois meses, 
contados a partir da notificação do acto recorrido. (art.ºs 28.º, n.º 1, 
alínea a) e 29.º, n.º 1, da LPTA).

O acto impugnado foi notificado à Recorrente em 16/12/98, pelo 
que o prazo de interposição do recurso terminava em 16/02/99. 
 - artigo 28.º, n.º 2, da referida LPTA

O recurso considera -se interposto na data da apresentação da 
petição na secretaria do TAC do Porto (dado o advogado constituído 
aí ter escritório), o que aconteceu em 17/02/99, pelo que o foi para além 
do prazo legal.

E porque assim, o acórdão recorrido não merece censura.
Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 

negar provimento ao recurso confirmando -se, assim, a douta de-
cisão recorrida.

Custas pela Recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 400 euros e 
a procuradoria em metade.

Lisboa, 27 de Junho de 2007. — Costa Reis (relator) — Azevedo 
Moreira — Pais Borges — Jorge de Sousa — Adérito Santos — An-
gelina Domingues — Madeira dos Santos — Rosendo José (Vencido) 
Teria concedido provimento de acordo com a posição que consta do 
Acórdão de 8 de Julho de 2003, P. 01428/2002 e do voto de vencido p.e. 
no P. 047491 de 12 de Dezembro de 2002. — Santos Botelho (Vencido, 
nos termos da declaração que antecede).

(1) Sublinhado nosso.

Acórdão de 27 de Junho de 2007.

Assunto:

Reenvio prejudicial. Custas.

Sumário:

 I — Mantêm -se em vigor, mesmo depois da vigência do ETAF 
de 2002 e do CPTA, os artigos 10.º, n.º 1, alínea g), 148.º 
e 151.º do CPPT

 II — Pelo que, mesmo após a entrada em vigor do ETAF de 
2002 e do CPTA o meio processual adequado para a 
cobrança coerciva das custas e multas relativos a pro-
cessos judiciais da área administrativa é o processo de 
execução fiscal, previsto nos artigos 148.º e seguintes 
do CPPT, a instaurar pela administração tributária.

Processo n.º 1172/06 -20.
Requerente: Juiz Presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Braga.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. São Pedro (Por vencimento, sorteio e 

lembrança)

Acordam no Pleno da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. Relatório
O Senhor Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Braga veio, nos termos do art. 93º do CPTA, proceder ao 
reenvio prejudicial, solicitando a este Supremo Tribunal pronúncia 
vinculativa sobre a seguinte questão:

“Após a entrada em vigor do ETAF de 2002 e do CPTA, o meio 
processual adequado para a cobrança coerciva das custas relativas a 
processos judiciais da área administrativa é o processo de execução 
por custas, previsto no art. 116º e seguintes do CCJ, ou o processo de 
execução fiscal, previsto nos artigos 148º e seguintes”.

O reenvio prejudicial foi admitido por acórdão de 12 -12 -2006.
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O M.P., junto deste Supremo Tribunal foi notificado do acórdão que 
admitiu o reenvio e nada disse.

Correram vistos simultâneos dos Ex.mos Adjuntos.
2. Fundamentação
2.1. Matéria de facto
A matéria de facto relevante é a seguinte:
a) O Senhor Procurador da República, junto do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Braga, instaurou uma execução por custas relativas 
à acção administrativa especial nº 737/04.

b) O Senhor Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga procedeu ao reenvio prejudicial colocando a questão 
de saber se as execuções para cobrança das custas relativas a processos 
judiciais da área administrativa devem seguir o meio processual previsto 
nos artigos 116º e seguintes do CCJ ou o processo de execução fiscal 
previsto nos artigos 148º e seguintes do CPPT.

2.2. Matéria de direito
A questão a decidir é a seguinte:
Após a entrada em vigor do ETAF de 2002 e do CPTA o meio proces-

sual adequado para cobrança coerciva das custas relativas a processos 
judiciais da área administrativa é o processo de execução por custas, 
previsto no art. 116º e seguintes do C.C.J. ou o processo de execução 
fiscal, previsto nos artigos 148º e seguintes do C.P.T.A. ?

A complexidade da questão decorre, desde logo, da difícil harmoniza-
ção dos textos legais, pelo que se impõe um recorte da evolução histórica 
do quadro legal, no que respeita à cobrança das custas e multas devidas 
nos processos da Jurisdição Administrativa e Fiscal.

O ETAF (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) aprovado 
pelo Dec. Lei 129/84, de 27 de Abril (e sucessivas alterações no art. 62º, 
1, alíneas c) e o), introduzidas pelos Dec. Leis 229/96 de 29 de Novembro 
e 301/A/99, de 5 de Agosto, atribuía competência aos tribunais tributá-
rios para cobrança coerciva das custas e multas aplicadas nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais.

O art. 75º da LPTA (Lei de Processo dos Tribunais Administrativos), 
aprovada pelo Dec. Lei 267/85, de 16 de Julho dizia, por seu turno, que 
“As execuções por custas e multas impostas em tribunal administrativo 
são instauradas nos tribunais tributários com base em certidão exe-
cutiva, quando aquele tribunal não puder obter o levantamento por 
meio do levantamento de depósito que o devedor tenha à sua ordem, 
ou por desconto nos respectivos vencimentos, ordenados ou salários, 
nos termos do C. C. Judiciais”.

Ao tempo em que foi aprovado o ETAF de 1984 e a LPTA, as execu-
ções fiscais eram reguladas pelo Código de Processo das Contribuições e 
Impostos, onde se previa que elas corressem termos pelos Tribunais de 1.ª 
instância das Contribuições e Impostos de Lisboa e Porto, relativamente 
aos devedores domiciliados nos respectivos concelhos (art. 152.º, § 1.º 
daquele Código) e, nas outras áreas, nas Repartições de Finanças dos 
concelhos ou bairros fiscais, desempenhando os respectivos chefes as 
funções de juízes auxiliares, nos termos do § único do art. 40.º deste 
Código, sem prejuízo da intervenção dos tribunais respectivos nos casos 
previstos na sua alínea d).

Este regime foi alterado com o Código de Processo Tributário, de 
1991, passando, a partir do período transitório referido no art. 9.º, 
n.º 1, do Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, todos os processos 
de execução fiscal a ser instaurados e tramitados pelas Repartições 

de Finanças, com intervenção dos Tribunais apenas para a prática dos 
actos de natureza jurisdicional [arts. 43.º, alínea h), e 237.º, n.ºs 1 e 2, 
deste Código. Neste Código, entre as competências da administração 
tributária incluía -se a de «cobrar as custas dos processos e dar -lhes o 
destino legal» [art. 43.º, alínea h)].

Em face da atribuição de competência aos Tribunais Tributários para 
cobrança das custas e multas aplicadas pelos Tribunais Administrativos 
e Fiscais e da repartição de competências entre os tribunais tributários 
e as Repartições de Finanças para a prática de actos no processo de 
execução fiscal, aquela referência a «processos» sempre foi interpretada 
como atribuindo à administração tributária competência para a cobrança 
de todas as custas e multas aplicadas pelos Tribunais Administrativos e 
fiscais, sem prejuízo da intervenção dos tribunais tributários, relativa-
mente aos actos de natureza judicial.

Este regime foi mantido pelo Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário, de 1999, que incluiu no seu art. 10.º, n.º 1, alínea g), 
uma disposição idêntica àquele art. 43.º, alínea h), do CPT, atribuindo 
à Administração Tributária competência para «cobrar as custas dos 
processos e dar -lhes o destino legal». Estes «processos» continuaram 
a ser, naturalmente, os mesmos a que se referia aquela norma do CPT, 
os relativos a custas e multas aplicadas pelos Tribunais Administrativos 
e Fiscais, sendo que a expressão “custas dos processos” entendia -se 
como incluindo as multas, que são englobadas na “conta de custas”, 
nos termos do art. 56.º, n.º 3, alínea b), do CCJ, na redacção de 1996, 
a que corresponde a alínea c), na redacção de 2003.

Com a entrada em vigor da reforma do Contencioso Administrativo 
o ETAF/84 e a LPTA/85 foram expressamente revogados – cfr. art. 8º 
da Lei 13/2002, de 19 de Fevereiro e art. 6º, al. e) da Lei 15/2002, de 
22 de Fevereiro.

No ETAF/2002, não existe qualquer regra legal sobre o regime das 
custas e multas devidas nos tribunais administrativos e fiscais.

No art. 189º, 2, do CPTA, estabelece -se que: “o regime das custas 
na jurisdição administrativa e fiscal é objecto de regulação própria 
no C. C. Judiciais”.

O Código das Custas Judiciais, no art. 73 -A determina que o “processo 
judicial administrativo está sujeito a custas, nos termos deste Código e 
da lei de processo administrativo” (nº 1). Mais refere, no n.º 3, que “em 
tudo o que não estiver especialmente regulado neste título, o regime 
das custas administrativas obedece às regras estabelecidas nas custas 
cíveis, com as devidas adaptações”

Perante o quadro legal actual e a sua evolução, a questão de saber se 
as custas devidas nos “processos tributários” que corriam nos Tribu-
nais Administrativos e Fiscais continuavam com o regime de cobrança 
idêntico ao que tinha anteriormente (através da execução fiscal) foi já 
apreciada pelo Pleno da 2ª Secção deste Supremo Tribunal (acórdão 
de 8 -6 -2005, proferido no processo 413/05), concluindo -se o seguinte:

“É, pois, de concluir, em termos de reenvio prejudicial a que se refere 
o art. 93º do CPTA:

a) Manterem -se em vigor, no domínio da vigência do novo ETAF, 
aprovado pela Lei 13/02 e entrado em vigor em 1 -1 -2004, os artigos 10º, 
n.º 1, al. g), 148º, n.º 1, al a) e 151º, todos do CPPT;

b) Pelo que a cobrança coerciva das custas relativas a processos 
tributários, pendentes ou não àquela data, deve continuar a efectuar -se 
através do processo de execução fiscal, a instaurar pela Administração 
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Tributária, com intervenção dos tribunais tributários nos casos previstos 
no referido art. 151º do CPPT”.

Será este o melhor entendimento dos referidos textos legais, tendo 
agora em vista o regime de cobrança das custas nos processos do Con-
tencioso Administrativo e não do Contencioso Tributário?

Antes de mais, devemos referir que a vigência dos art.s 10º, 1, al. g), 
148º e 151º do CPPT, perante as disposições legais do novo ETAF/2002 
e CPTA/2004 (a subsistir) tanto vale para a cobrança de custas e mul-
tas devidas nos processos do Contencioso Administrativo, como nos 
processos do Contencioso Fiscal. Na verdade, as disposições que no 
CPTA se referem às custas dos processos administrativos e tributários 
abrangem ambas as espécies (“as custas na jurisdição administrativa e 
fiscal…” diz -nos o art. 189º) e a base legal da intervenção da Adminis-
tração Tributária, na cobrança das custas e multas era, como vimos na 
evolução histórica deste regime exactamente a mesma. Era no ETAF 
de 1984, mais concretamente no art. 62º, n.º 1, em articulação com o 
CPT, no art. 43º, al. h) e, depois o CPPT, no art. 10º, 1, g) que assentava 
o especial regime de cobrança das custas e multas através da execução 
fiscal, em vez da execução por custas. Deste modo, a argumentação do 
acórdão do Pleno da 2ª Secção, acima referido, é igualmente válida para 
a questão objecto deste processo.

Nesse acórdão conclui -se pela vigência dos artigos 10º, n.º 1, al. g), 
148º e 151º do CPPT, essencialmente, pelas seguintes razões: (i) não 
ter havido revogação expressa; (ii) o regime daí resultante não levantar 
problemas de constitucionalidade; (iii) o regime de cobrança das custas 
através do processo da execução fiscal ser compatível com um regime 
substantivo de custas previsto no C. C. Judiciais. A argumentação, 
concretamente esgrimida no acórdão, foi a seguinte:

“(…) Ora, face a tal conjunto normativo, é de entender, mesmo na 
vigência do novo ETAF, que a cobrança coerciva das custas relativas a 
processos tributários deve efectuar -se através do processo de execução 
fiscal a instaurar pela Administração Tributária, com intervenção do 
tribunal tributário nos casos previstos no dito art. 151º.

Nem há, aí, qualquer problema de inconstitucionalidade.
É que, como é entendimento do Tribunal Constitucional, importa dis-

tinguir entre as intervenções legislativas directamente votadas à definição 
da competência e as que, inscrevendo -se no domínio da regulamentação 
processual, todavia acabam por interferir apenas indirecta, acessória e 
necessariamente com aquela competência; as primeiras são normas de 
competência e as segundas, puras normas de processo.

«A Constituição distingue com nitidez entre a matéria da competência 
e a matéria do processo; qualquer que seja o nível ou grau de definição 
da competência dos tribunais, reservado à Assembleia da República, 
seguramente que nele não entram as modificações da competência 
judiciária a que deva atribuir -se simples carácter processual.»  - Cfr. 
os Acds do TC n.° 400/87 in DR, II série de 21/12/1987 e n.° 329/89, 
ibidem, de 22/06/1989.

Por outro lado, tem o mesmo tribunal entendido não haver invasão da 
reserva de competência da Assembleia da República quando se não altera 
a prévia distribuição de competência entre as várias ordens de tribunais 
(tributários e judiciais). «A necessidade de autorização legislativa apenas 
é exigível se ocorre modificação das regras de competência judiciária 
material, com natural reflexo na distribuição das matérias pelas diversas 
espécies de tribunais»  - cfr. Ac. n.° 114/00 in Acds do TC, pág. 415. 

Cfr. ainda abundante jurisprudência sobre o ponto no Ac. do mesmo 
tribunal, de 28/11/2000, in DR, II série, de 05/01/2001 e J. J. Almeida 
Lopes, CRP, 6ª Revisão, Anotada, págs. 614 e s s.

Certo que o art. 189.° do CPTA estabelece que «o regime das custas 
na jurisdição administrativa e fiscal é objecto de regulação própria no 
Código das Custas Judiciais».

Tal não abrange, porém, a cobrança coerciva.
Esse regime é o dos arts. 73.° -A a 73° -F como logo resulta da epígrafe 

daquele primeiro normativo «regime de custas».
Ou seja, é o regime substantivo das «custas administrativas e tribu-

tárias»  - título II do CCJ. No mesmo sentido, aponta o n.° 3 do dito 
art. 73.° -A ao estabelecer como normas subsidiárias do «regime das 
custas administrativas e tributárias», «as regras estabelecidas para as 
custas cíveis»  - normas, pois, de carácter substantivo.

Pelo que não tem aplicação àquelas o disposto no art. 116.° do CCJ, 
epigrafado «Instauração da execução» a efectuar pelo MP e por apenso 
ao processo em que tem lugar a notificação para pagamento.

Para além de não haver qualquer lacuna, dada a normação referida 
do CPPT, tal norma nem sequer faz parte daquelas últimas regras por 
não integrar o título I do CCJ.”

A par desta argumentação, que retomamos e para onde remetemos, 
há outros elementos (sistemáticos e teleológicos) da interpretação da 
lei que nos permitem concluir no sentido do legislador não ter querido 
uma mudança radical no regime da cobrança das custas devidas nos 
Tribunais Administrativos e Fiscais, com transferência para os TAFs 
de toda a tramitação das execuções por custas e multas.

Na verdade, e desde logo, tal mudança, historicamente sedimentada, 
a ser efectivamente querida implicaria a criação de unidades orgânicas 
destinadas ao exercício dessa função, designadamente afectas ao serviço 
externo, de considerável dimensão pois englobaria todas as execuções 
por custas e multas dos processos administrativos e fiscais.

Com efeito, o art. 120.º, n.º 2, da LOFTJ, republicada pela Lei 105/03, 
de 10 -12, refere a possibilidade das Secretarias Judiciais compreende-
rem secções de serviço externo, indispensáveis para a efectivação das 
diligências típicas do processo de execução forçada (v.g. a penhora 
de bens móveis). Ora, o Dec. Lei 325/2003, de 29/12, que definiu a 
sede, organização e a área de jurisdição dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais, concretizando o respectivo estatuto, nos arts.5.º e 6.º exclui 
essa possibilidade, pois estabelece apenas a existência nos Tribunais 
Administrativos e fiscais de secção central e secções de processos. 
Consequentemente, a Portaria n. 2 -A/2004, de 5 -1, que lhe deu execução, 
não criou qualquer unidade de serviço externo em nenhum dos TAFs.

Excluir a possibilidade da criação de tais unidades, afectas ao serviço 
externo, é um indício claro de que não estava no pensamento do legis-
lador essa mudança radical de atribuir aos TAFs a tramitação de todas 
as execuções por custas e multas.

Por outro lado, no preâmbulo do Dec. Lei 324/2003, de 27 de Dezem-
bro – que procedeu à reforma do Código das Custas Judiciais introdu-
zindo um regime especial para as custas devidas nos processos tramitados 
nos Tribunais Administrativos e Fiscais  - o legislador destacou, além 
do mais, a seguinte razão de ser da reforma: “Assim, a redução do 
número de execuções por custas visa essencialmente, dois objectivos, 
nomeadamente: a) libertar os oficiais de justiça e os Tribunais para 
outras tarefas; b) diminuir o valor das custas judiciais que ficam por 
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cobrar ou resultam incobráveis.” Este confessado objectivo visando a 
redução do número de execuções por custas, para libertar os Oficiais 
de Justiça e os Tribunais para outras tarefas, não é compatível com uma 
interpretação da “mens legis”, no sentido de pretender a transferência 
para os tribunais Administrativos e Fiscais da tramitação das execuções 
por custas e multas.

A “mens legis” assim indiciada  - (i) inexistência de unidades orgâni-
cas afectas ao serviço externo para as diligências inerentes à cobrança 
forçada das custas e o (ii) confessado propósito de não sobrecarregar os 
tribunais com execuções por custas  - encontra no facto de não ter havido 
revogação expressa do art. 10º, 1, g) do CPPT um mínimo de correspon-
dência verbal da interpretação que se afigura mais acertada, ou seja, a da 
manutenção do regime de cobrança das custas e multas dos processos 
dos tribunais administrativos e fiscais, através da execução fiscal com 
intervenção dos tribunais tributários nos casos especialmente previstos 
no art. 151º do CPT. De outro modo, a interpretação da lei redundaria, 
em termos práticos, na total ineficácia das condenações em custas nos 
TAFs, dada a impossibilidade da sua efectiva e oportuna cobrança.

3. Decisão
Face ao exposto, os juízes do Pleno da 1ª Secção, perante a questão 

do reenvio que lhes foi colocada, emitem a seguinte pronúncia vincu-
lativa:

a) Mantêm -se em vigor, mesmo depois da vigência do ETAF de 2002 
e do CPTA, os artigos 10º, 1, g), 148 e 151º do CPPT

b)Pelo que, mesmo após a entrada em vigor do ETAF de 2002 e do 
CPTA o meio processual adequado para a cobrança coerciva das custas e 
multas relativos a processos judiciais da área administrativa é o processo 
de execução fiscal, previsto nos artigos 148º e seguintes do CPPT.

Sem custas.
Lisboa, 27 de Junho de 2007. — António Bento São Pedro (relator 

por vencimento, sorteio e lembrança) — José Manuel da Silva Santos 
Botelho — Rosendo Dias José — Luís Pais Borges — João Manuel Bel-
chior — Jorge Manuel Lopes de Sousa — Alberto Acácio de Sá da Costa 
Reis — Adérito da Conceição Salvador dos Santos — Rui Manuel Pires 
Ferreira Botelho — Jorge Artur Madeira dos Santos — José Cândido 
de Pinho — António Políbio Ferreira Henriques — Fernanda Martins 
Xavier e Nunes — José António de Freitas Carvalho — Maria Angelina 
Domingues (vencida) — Fernando Manuel Azevedo Moreira (vencido 
nos termos do voto da Ex.ma Cons.ª Angelina Domingues) — Edmundo 
António Vasco Moscoso (vencido nos termos do voto da Ex.ma Cons.ª 
Angelina Domingues)

Declaração de Voto
Votei vencida, de acordo com os fundamentos constantes do projecto 

de acórdão que elaborei e de que, muito resumidamente, se dará nota.
Em meu entender, a resposta à questão colocada no presente recurso 

deveria ser a de que “após a entrada em vigor do ETAF de 2002 e do 
CPTA o meio processual adequado para a cobrança coerciva das custas 
relativas a processos judiciais da área administrativa é o processo de 
execução por custas, previsto no art.º 116.º e seguintes do Código das 
Custas Judiciais”.

Efectivamente, entendo ser essa a solução que mais naturalmente 
emerge do texto dos preceitos legais atinentes à matéria em causa, 

designadamente dos artos 189.º, n.º 2 do C.P.T.A., 73 -A, 116.º e 117.º 
do Código das Custas Judiciais, bem como a que atribui sentido útil 
à supressão, no actual ETAF, do disposto na alínea o), do n.º 1. do 
art.º 62.º, do anterior ETAF, e a que melhor mostra levar em conta a 
intenção legislativa de uniformização do regime das custas, através do 
DL 324/2003 de 27 de Dezembro.

Acresce que, independentemente do mais, para a solução a que se 
chegou no acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário deste 
STA, de 8.6.2005, p. 413/05, concorrem argumentos interpretativos, 
extraídos da legislação tributária, que, a meu ver, não têm atinência 
com a questão colocada no presente processo.

Acórdão de 27 de Junho de 2007.

Assunto:

Pessoal da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais. Transição 
de pessoal — Decreto-Lei n.º 257/99. Comissão de serviço. 
Escalão de vencimento.

Sumário:

 I — O regime especial de transição de funcionários previsto 
no artigo 4.°, do Decretp-Lei n.° 257/99, de 7 de Julho, 
consagra uma filosofia de incentivo à integração no 
quadro da DGSP por parte de funcionários que ali se 
encontravam a exercer funções em regime de comissão 
de serviço, requisição ou destacamento, sendo evidente 
a intenção legislativa de pôr cobro a situações de pro-
vimento não definitivo naquele serviço.

 II — Numa interpretação teleológica do citado artigo 4.º, deve 
entender -se que, relativamente a funcionários que se 
encontrassem em situação transitória a auferir remune-
ração superior aquela a que tinham direito no seu lugar 
de origem, é a essa que deve atender -se para efeitos de 
remuneração na nova carreira, por não ser aceitável, 
à luz da teleologia da norma, que a transição se faça 
com degradação do seu estatuto remuneratório.

 III — Assim uma funcionária, com a categoria de origem 
de escrivã -adjunta, 3.º escalão, índice 410, em comis-
são de serviço na DGSP, a exercer funções da carreira 
técnica superior, sendo remunerada pelo índice 510, 
tendo requerido a sua transição para o quadro daquela 
Direcção-Geral, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 257/99, 
de 7 de Julho, tem direito a ser integrada na categoria 
de técnico superior principal, escalão 1, índice 510.

Processo n.º 1326/04 -20.
Recorrente: Adélia Maria de Fonseca Azevedo Pinheiro.
Recorrido: Ministro da Justiça.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Freitas Carvalho.



946 947

Acordam em conferência no Pleno da Secção de Contencioso do 
Supremo Tribunal Administrativo

Adélia Maria de Fonseca Azevedo Pinheiro, identificada nos autos, 
interpôs recurso contencioso para a 1ª Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, do despacho do Ministro da Justiça, de 9 de Abril de 
2001, que desatendeu o recurso hierárquico da decisão de 31 -07 -2000, do 
Director Geral dos Serviços Prisionais, que, ao abrigo do DL nº 257/99, 
de 7 -07, tendo em atenção a sua categoria no lugar de origem  - escrivã 
adjunta  - a integrava na carreira técnica superior do quadro de pessoal 
da Direcção Geral dos Serviços Prisionais, com a categoria de técnica 
superior de 2ª classe, escalão 1, índice 415, e não, como pretendia no 
índice 510 pelo qual era remunerado o trabalho que prestava naquela 
Direcção Geral.

Por acórdão de 1 -03 -2005, a fls. 133 e seg.s, aquele Tribunal negou 
provimento ao recurso contencioso considerando que o acto recorrido 
não violava o artigo 4, do DL n.° 257/99, uma vez tal disposição lega 
devia interpretar -se “no sentido de que o escalão remuneratório antece-
dente da transição, a tomar como base para a determinação da categoria 
e do escalão de integração no novo quadro (e portanto também para 
determinação da remuneração na nova situação no quadro da DGSP) é 
o escalão remuneratório que era devido na categoria de provimento no 
lugar do quadro de origem e não o escalão correspondente à situação 
transitória (comissão de serviço, p. e.).”.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso para o Pleno da 1ª Secção 
deste Supremo Tribunal, com fundamento em oposição com o julgado 
no acórdão da 1ª Secção, deste Supremo Tribunal Administrativo, de 
16 -04 -2004, proferido no Recurso n.° 1901/03, sendo que, por aresto 
de fls. 198 -202, foi julgada verificada a invocada oposição.

II. No prosseguimento dos autos os recorrentes apresentaram alega-
ções com as seguintes conclusões:

A  - Os critérios que presidem ao processo de transição/integração sob 
observação e que constam da alínea b) do n° 3 e no n° 4 do art. 4º do 
D.L. 257/99, de 7 de Julho, tendo por finalidade determinar a carreira 
de destino, tanto no caso em apreço como nos restantes quadros legais 
(e são tantos) em que são aplicados, assenta em princípios de natureza 
remuneratória;

B  - E se na grande maioria dos casos em que tais regras de transição 
são aplicadas se verifica uma justaposição entre a remuneração perce-
bida e a categoria em que o funcionário se encontra de facto e de direito 
provido e não se levantam problemas de interpretação da letra da lei, 
tal não se verifica na situação presente; Daí que,

C  - A letra da lei não deve ceder ao elemento sistemático, em obedi-
ência à resolução do caso concreto, atentas as suas característica muito 
próprias factores, pois que sendo certo que o “vencimento devido pelo 
exercício temporário e excepcional de certas funções não garante que 
esse vencimento tem de se manter quando deixem de ser exercidas essas 
funções” (é nosso o sublinhado), não é menos certo que tal vencimento 
deve ser mantido enquanto essas funções se mantenham; E,

D  - Por maioria de razão quando as funções se mantêm ao abrigo 
de um outro estatuto mais sólido, regular e duradouro como se quer 
que seja, e é, aquele que resulta de um processo de integração com 
vista à regularização de quadros de pessoal e de situações precárias e 
eventuais;

E  - Mesmo as razões de injustiça relativa “os integrados ultrapassarem 
outros com maior tempo de forma definitiva e estável” a que alude o 
douto acórdão recorrido, não devem ser impeditivas da pretensão da 
Recorrente, porquanto tal “ultrapassagem” é permitida e muito comum 
nas carreiras profissionais da Administração Pública devido à progres-
são horizontal e à forma como a mesma está escalonada, permitindo 
que o titular de uma categoria inferior aceda à categoria superior e, de 
imediato, fique posicionado em escalão superior relativamente a outros 
anteriormente chegados à categoria. Por todas, pode -se atentar na escala 
indiciária remuneratória da carreira técnica superior  - D.L. 404 -A/98, 
de 18 de Dezembro;

F  - O entendimento que o douto acórdão recorrido tem da expres-
são legal “da categoria em que o funcionário se encontra” colide com 
princípios como o do favor laboratoris, o princípio constitucional de 
trabalho igual para salário igual e o princípio de irreversibilidade da 
remuneração;

G  - Ora, a finalidade da norma do n°4 do art. 4° integrada num pro-
cesso de integração de funcionários que haviam acudido a carências de 
natureza excepcional  - art. 63° n° 1 do D.L 376/87, de 11 de Dezembro 
 - não pode pôr em causa tais princípios o que acontecia, seguramente, 
se vingasse a tese recorrida.

H  - Em ordem a isso, deve o presente conflito de jurisprudência ser 
ultrapassado com decisão que faça interpretação da norma sub judice 
na linha da que foi assumido no douto acórdão fundamento, por forma a 
que a Recorrente veja reconhecido o direito de transitar para a categoria 
de técnica superior principal ou seja aquela cujo escalão indiciário 1 
corresponde ao escalão 1 da categoria onde efectivamente se encontra 
e pela qual é remunerada à data do acto recorrido.

O Ministro da Justiça apresentou contra alegações, formulando as 
seguintes conclusões:

a)  - A expressão “categoria em que o funcionário se encontra” contida 
no n°4 do art° 40 do Dec -Lei n° 257/99, de 7 de Julho, deve ter o alcance 
afirmado no acórdão recorrido, corroborado pelos acórdãos do T.C.A., 
em 05/06/03 (proc° n° 10687/01, 2ª subsecção), em 26/06/03 (proc° 
n° 5578/01, 1ª Subsecção), pelo T.C.A. Sul, em 25/03/04 (proc° n° 
05615/04, 1° Juízo Liquidatário – 1ª Secção (ex. 1ª Sub.), em 27/05/04 
(proc° n° 05615/04, 1° Juízo Liquidatário – 1ª Secção (Ex. 1ª Sub.) e 
em 24/06/04 (proc° n° 05577/01, 1° Juízo Liquidatário – 1ª Secção) e 
pelo STA, em 18/01/05 (proc° n° 1030/04, 2 Subsecção) e em 01/03/05 
(proc° no 1326 -04, 2 Subsecção).

b)  - A hermenêutica produzida no acórdão recorrido tem apoio na 
letra da lei e nos elementos extra -literais, o que não se verifica no 
acórdão fundamento;

c)  - A carreira/categoria que a recorrente detinha enquanto desem-
penhava funções em comissão de serviço não existe nos quadros de 
pessoal da D.G.S.P.;

d)  - A inexistência da carreira de oficial de justiça na D.G.S.P. faz 
com que as regras enunciadas no art° 4° do Dec -Lei n° 257/99 tenham 
que ser ponderadas com especial cuidado;

e)  - A situação de comissão de serviço é, pela sua própria natureza, 
transitória e precária, não podendo, enquanto persistir, ser beliscado o 
estatuto do lugar de origem;

f)  - A interpretação das regras de transição jamais poderá constituir 
um expediente para preencher um lugar de acesso na nova carreira (per 



948 949

saltum), sem um mínimo de correspondência com a posição adquirida 
na hierarquia de origem;

g)  - Adoptar a tese do acórdão fundamento seria fazer beneficiar o 
funcionário de uma situação de vantagem em relação a todos os demais 
funcionários que ingressaram pela base da carreira;

h)  - A disjunção prevista no n°4, do art° 4° do Dec -Lei n° 257/99 
 - categoria em que se encontra e categoria da nova carreira  - indica que o 
legislador teve a preocupação de ter em conta a carreira anterior (oficial 
de justiça) e a carreira após a transição (técnica -superior).

O Exm.° Magistrado do Ministério Público junto deste STA emitiu 
parecer no sentido do improvimento do recurso.

II. O acórdão recorrido considerou assentes os seguintes factos:
a) A recorrente, integrada na carreira de oficial de justiça com a categoria 

de escrivã -adjunta 3° escalão, índice 410, exerceu funções na Direcção-
-Geral dos Serviços Prisionais, em comissão de serviço, desde 15 de 
Setembro de 1997, ao abrigo da alínea c) do n° 1 do art. 63° do Dec -Lei 
n° 376/87, de 11 de Dezembro  - Estatuto dos Funcionários de Justiça;

b) Desde então, auferiu a remuneração correspondente à categoria 
imediatamente superior à sua a categoria de escrivão de direito, a que 
corresponde o índice remuneratório 510;

c) Com a publicação do Dec -Lei n° 257/99, de 7 de Julho, a recorrente 
requereu a sua transição para o quadro de pessoal da Direcção -Geral 
dos Serviços Prisionais  - cfr. doc. de fls. 18 dos autos:

d) Submetido o mencionado requerimento a parecer do Grupo de Tra-
balho designado para proceder à análise dos pedidos de transição para o 
quadro da Direcção Geral dos Serviços Prisionais, foi proposto que a tran-
sição da recorrente se processasse para a carreira técnica superior, atentas 
as funções exercidas e as habilitações (licenciatura em Direito), mas para 
a categoria de técnico superior de 2 classe, escalão 1, índice 415;

e) A integração não implica, para a recorrente, qualquer alteração no 
local de trabalho, bem como na qualidade e quantidade das funções que 
já vinha exercendo em comissão de serviço;

f) A recorrente, inconformada com o parecer e a proposta do referido 
grupo de trabalho, apresentou alegações em sede de audiência prévia, 
no sentido de mesma não vir a ser acolhida pelo Director -Geral dos 
Serviços Prisionais;

g) Contudo, a referida proposta manteve -se nos mesmos termos em 
que havia sido formulada, acabando por ser aceite como válida por des-
pacho do Director -Geral de 31 de Julho de 2000 aposto em informação 
elaborada pelo grupo de trabalho (cfr. doc. de fls. 16 e ss.);

h) Notificada desse despacho, a recorrente interpôs recurso hierárquico 
para o Ministro da Justiça solicitando a sua revogação e substituição por 
outro que lhe reconheça a integração na categoria de técnica superior 
principal, escalão 1, índice 510;

i) Sobre esse recurso, em 24/1/2000, a assessora jurídica Isabel Si-
mões, emitiu parecer no sentido de ser dado provimento ao recurso por 
entender que a categoria a considerar na transição é aquela por que se 
vence e detém no qual exercício de funções;

j) E o auditor jurídico do Ministério, em 13/2/2002, emitiu parecer no sen-
tido de ser negado provimento ao recurso por entender dever ser considerada 
categoria em que a recorrente estava provida na carreira de origem;

k) Em 9/4/2001, o Ministro da Justiça emitiu o seguinte despacho: 
“Nos termos do parecer do Senhor Auditor Jurídico indefiro o recurso” 
(cfr. doc. de fls. 40 dos autos).

III. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso contencioso 
adoptando o discurso fundamentador do acórdão da mesma Secção de 
18 -01 -2005, proferido no Proc.° n.° 1034/04, considerando que, nos 
termos dos 3, 4 e 5 do artigo 4.° do DL 257/99, de 7 -07, a transição da 
recorrente para o quadro da Direcção Geral dos Serviços Prisionais devia 
fazer -se para o mesmo escalão remuneratório que era devido na categoria 
de provimento no lugar do quadro de origem  - escrivã adjunta, índice 
410  - e não o escalão correspondente à situação transitória que ocupava 
da DGSP  - técnica superior principal, índice 510  -, enquanto o acórdão 
fundamento decidiu que era a esta última que se deve atender para efeitos 
de determinação da categoria e escalão de integração na nova carreira.

Vejamos.
Dispõe o artigo 4°, do DL n.° 257/99:
“1  - O pessoal das carreiras comuns e especiais da Administração 

Pública, bem como o pessoal inserido em carreiras de corpos especiais, 
que à data da publicação do presente diploma se encontre a prestar serviço 
na Direcção -Geral dos Serviços Prisionais em regime de comissão de 
serviço, requisição ou destacamento, desde que não seja em cargos diri-
gentes, pode optar pela transição para o quadro de pessoal a que se referem 
os mapas II e III do anexo VII à Portaria n° 316/87, de 16 de Abril, com 
as alterações posteriormente introduzidas, de acordo com as disposições 
estabelecidas nos números seguintes e sem prejuízo do disposto na alínea 
b) do artigo 6° do Decreto -Lei n°41/84, de 3 de Fevereiro.

2 -...
3 -A transição a que se refere o nº 1 faz -se de acordo com as seguintes 

regras:
a) Para a carreira, categoria e escalão que o funcionário já possuiu;
b) Sem prejuízo dos requisitos habilitacionais, para a carreira e categoria 

que integre as funções desempenhadas pelo funcionário, em escalão a que 
corresponda o mesmo índice remuneratório ou, quando não se ver verifique 
a coincidência de índice, em escalão a que corresponda o índice superior 
mais aproximado na estrutura da categoria para que se processa a transição.

4  - As correspondências de categorias fazem -se em função do índice 
remuneratório correspondente ao escalão 1 da categoria em que o funcio-
nário se encontra e o escalão 1 da categoria da nova carreira, sem prejuízo 
da atribuição do índice nos termos da alínea b) do número anterior.

5  - A transição, nos termos da alínea b) do n° 3 do presente artigo, 
de funcionários inseridos em corpos especiais efectua -se na categoria 
menos elevada da carreira que integre escalão a que corresponda índice 
com remuneração base igual ou, na falta de coincidência, índice com 
remuneração base superior mais elevada.

6  - A transição a que se referem os n°s 3 a 5 deste artigo faz -se inde-
pendentemente de quaisquer formalidades legais, à excepção do visto 
do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n° 98/97, de 26 de Agosto, e 
da publicação no Diário da República.

7  - Serão aditados aos quadros de pessoal da Direcção -Geral dos 
Serviços Prisionais, constantes dos mapas II e III do anexo VII à Portaria 
n° 316/87, de 16 de Abril, com as alterações introduzidas posteriormente, 
os lugares necessários à transição a que se refere este preceito, mediante 
portaria dos Ministros das Finanças, da Justiça e do membro do Governo 
que tiver a seu cargo a Administração Pública.”

A questão a decidir consiste em saber qual a o sentido da expressão 
que é utilizada no n.° 4, do referido artigo 4  - “categoria em que o fun-
cionário se encontra”  - se no sentido de que se reporta à categoria de 
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origem detida pelo funcionário, relevante para efeitos remuneratórios 
antes da comissão de serviço, como decidiu o acórdão recorrido, ou, pelo 
contrário, à categoria correspondente às funções exercidas na comissão 
de serviço, e que é relevante para a remuneração durante essa comissão, 
como entende o acórdão fundamento

A tese do acórdão recorrido não foi sufragada por este Pleno que, por acór-
dãos de 28 -09 -96, Proc.° n.° 1305/04, e de 17 -10 -2006, Proc.° n.° 1030/04, 
adoptou a tese do acórdão fundamento (1)  - o mesmo que é aqui invocado 
pela recorrente (acórdão de 16 -06 -04, Proc.° n.° 1901/03)  - sendo certo que 
o último dos arestos se debruçou sobre o acórdão de 18 -01 -05, cuja doutrina 
foi utilizada no discurso fundamentador do acórdão recorrido, revogando -o, 
pelo que, por ser inteiramente transponível para a situação em apreço nos 
presentes autos, o passaremos a transcrever, na parte relevante:

“Dir -se -á, antes do mais, que o elemento literal de interpretação não 
é, de modo algum decisivo, uma vez que a letra da lei suporta, suporta, 
sem constrangimento semântico, qualquer das interpretações citadas, 
pelo que a, tarefa a desenvolver terá forçosamente de fazer apelo ao 
elemento teleológico, perscrutando a intenção legislativa.

Como atrás se referiu, o DL n° 257/99 veio introduzir alterações na 
Lei Orgânica da Direcção -Geral dos Serviço Prisionais, “ditadas pela 
necessidade de conferir maior operacionalidade às estruturas existentes, 
clarificar o regime a que está sujeita aquela Direcção -Geral e seus 
funcionários” (preâmbulo do diploma).

Toda a estrutura normativa do citado art. 4° (que sublinhe -se esta-
belece um regime especial de transição de carreiras, e não um regime 
normal de mobilidade), enuncia uma clara filosofia de incentivo à 
integração no quadro da DGSP por parte dos funcionários que ali 
se encontrem a exercer funções em regime de comissão de serviço, 
requisição ou destacamento.

Com efeito, é por demais evidente a intenção legislativa de pôr cobro 
a situações de provimento não definitivo num serviço que dispõe de 
quadro próprio de funcionários o que revela um interesse público na 
regularização dessas situações, e um claro incentivo à opção de inte-
gração concedida a tais funcionários, considerada conveniente para a 
pretendida reestruturação dos serviços.

Ora, esta filosofia não é compaginável com a adopção de um regime 
remuneratório de integração que, contrariando a intenção legislativa, 
venha a final a desincentivar os funcionários de tomarem essa opção, 
assim frustrando os objectivos da lei.

E não cremos que proceda o argumento invocado no acórdão recorrido, 
relativo às consequências de uma normal cessação das comissões de ser-
viço, por natureza transitórias, e que são o regresso do funcionário ao seu 
lugar de origem com a inerente degradação do seu nível remuneratório.

É que  - repete -se  - não estamos perante uma normal cessação de co-
missão de serviço, com regresso do funcionário ao seu lugar de origem, 
mas sim perante um regime especial de transição para outra carreira, 
na qual ele vai desempenhar as funções que já desempenhava durante 
a comissão de serviço, agora em provimento definitivo.

Como bem refere o acórdão fundamento, «Não é adequado, neste 
contexto, ponderar as consequências que teria para o funcionário a 
cessação da comissão de serviço e o regresso à categoria de origem 
quando já é ponto assente que tal regresso não virá a ocorrer, em face 
da cessação da situação não definitiva derivada da integração na 
nova carreira. Na verdade, se para efeitos remuneratórios, que são os 

visados por aquele n°4, o funcionário não se encontrava na carreira e 
categoria de origem e já não regressará à mesma, não é razoável que 
seja a remuneração que já não auferia e que não mais auferirá que deva 
ditar a remuneração que deve auferir na nova carreira».

Por outro lado, o legislador não optou  - e poderia tê -lo feito  - pela 
cessação das comissões de serviço e pela abertura de concurso para 
o preenchimento dos correspondentes lugares da nova carreira, o que 
traduz um sinal claro de preferência pela integração imediata dos fun-
cionários em comissão de serviço “independentemente de quaisquer 
formalidades legais, à excepção do Visto do Tribunal de Contas “.

Ou seja, se a intenção legislativa fosse, afinal, a de uma situação co-
mum, inerente a um regime normal de mobilidade e ingresso numa nova 
carreira, então o legislador trataria por igual os candidatos interessados 
na referida transição, fazendo cessar as aludidas comissões de serviço 
com o consequente regresso daqueles funcionários ao seu lugar de ori-
gem, e abriria de seguida concurso de provimento para preenchimento 
dos lugares correspondentes às categorias da nova carreira. Acresce 
que, tratando -se de uma nova carreira com quadro de pessoal distinto, 
e com conteúdos funcionais diversos dos da carreira de origem, a even-
tual inobservância das precedências radicadas na situação anterior dos 
funcionários, só por si, não põe em causa a equidade interna do sistema.

Por fim e decisivamente, importa reter que a regra de correspondên-
cias contida no citado n° 4 do art. 40, é aplicável, como estatui a parte 
final do preceito, “sem prejuízo da atribuição do índice nos termos dá 
alínea b) do número anterior” o que significa que a regra contida neste 
último preceito deverá, em qualquer caso, ser observada.

Ora, a alínea b) do no anterior (n° 3) dispõe que a transição dos 
funcionários em comissão de serviço na DGSP se faz, sem prejuízo dos 
requisitos habilitacionais, “para a carreira e categoria que integre as 
funções desempenhadas pelo funcionário, em escalão a que corresponda 
o mesmo índice remuneratório ou, quando não se verifique a coincidência 
de índice, em escalão a que corresponda o índice superior mais apro-
ximado na estrutura da categoria para que se processa a transição “.

O que aponta claramente para a tese de que deve atender -se, para 
efeitos da transição, às “funções desempenhadas pelo funcionário “, 
e que é a partir da consideração da categoria correspondente a essas 
funções que será determinado o índice remuneratório a atribuir -lhe na 
nova carreira, o qual não poderá degradar -se em função da transição, 
como bem sustenta o acórdão fundamento.

Ou seja, numa interpretação teleológica do art. 4° do DL n° 257/99, 
de 7 de Julho, deve entender -se que, relativamente a funcionários que 
se encontrassem em situação transitória (comissão de serviço, requi-
sição ou destacamento) a auferir remuneração superior àquela a que 
tinham direito no seu lugar de origem é a essa que deve atender -se para 
efeitos de remuneração na nova carreira, por não ser aceitável, à luz 
da teleologia da norma, que a transição se faça com degradação do 
seu estatuto remuneratório.

Aplicando a doutrina exposta ao caso em apreço, conclui -se que es-
tando a recorrente, durante a comissão de serviço na DGSP, a exercer 
funções da carreira Técnica Superior, sendo remunerada pelo índice 510, 
e tendo ela requerido a sua transição para o quadro da DGSP, ao abrigo do 
DL n° 257/99, de 7 de Julho, para a categoria de técnico superior principal, 
escalão 1, índice 510 (que é a categoria da nova carreira que corresponde, 
para efeitos remuneratórios, à categoria em que se encontrava na carreira 
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de origem), a sua pretensão tem fundamento no referido artigo 4°, n° 4 
do citado DL nº 257/99, pelo que o despacho recorrido, indeferindo 
tal pretensão está ferido de vicio de violação de lei por ofensa à citada 
disposição legal, justificativo da sua anulação (artigo 135, do CPA).

Em consequência, o acórdão recorrido, ao decidir em sentido con-
trário, incorreu em correspondente erro de julgamento, não podendo 
manter -se a decisão nele proferida.

IV. Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam em conceder 
provimento ao recurso jurisdicional, revogando o acórdão recorrido e em 
conceder provimento ao recurso contencioso, anulando o acto conten-
ciosamente impugnado, despacho do Ministro da Justiça de 9 -04 -2001.

Sem custas.
Lisboa, 27 de Junho de 2007 — José António de Freitas Carva-

lho (relator) — Fernando Manuel Azevedo Moreira — José Manuel 
Silva Santos Botelho — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domin-
gues — Jorge Manuel Lopes de Sousa — Alberto Acácio de Sá Costa 
Reis — Adérito da Conceição Salvador dos Santos (Vencido, nos termos 
do voto anexo)

Voto de vencido
A orientação que fez vencimento baseia -se, essencialmente, no pressu-

posto de que o citado art. 4 do DL 257/99 estabelece «um regime especial 
de transição de carreiras», e não um regime normal de mobilidade e 
que se propõe incentivar os funcionários, que exercem funções na DGSP 
a título precário (comissão de serviço, requisição ou destacamento) a 
optarem pela integração no quadro de pessoal próprio dessa DGSP.

A meu ver, e salvo o devido respeito, não é válido esse pressuposto.
O objectivo que, a propósito, é revelado pela nota preambular daquele 

diploma legal, citada, aliás, no acórdão, é apenas o de «clarificar e actu-
alizar o regime» a que estão sujeitos os funcionários da mesma DGSP.

Com esse objectivo de clarificação e actualização, estabeleceu o 
mesmo diploma legal, no indicado art. 4, um modo de transição de 
funcionários, que se apresenta como aperfeiçoamento da disciplina 
que, sobre a mesma matéria de transição de funcionários, consta já do 
DL 268/81, de 16.9, que aprovou a orgânica da referida DGSP, e do 
DL 10/97, que alterou este diploma.

Veja -se o que, no Cap. IV («Disposições finais e transitórias»), Sec. I 
(«Transição do pessoal»), dispõe esse DL 268/81:

Artigo 86º
(Regra geral de transição)

1 – Os funcionários ou agentes que, a qualquer título, prestem ser-
viço na DGSP transitarão para os lugares dos quadros aprovados pelo 
presente diploma, com observância dos requisitos habilitacionais e de 
acordo com as seguintes regras:

a) Em categoria idêntica à que o funcionário já possui;
b) Em categoria correspondente às funções que o funcionário ou 

agente desempenha, remuneradas pela mesma letra de vencimento ou 
por letra de vencimento imediatamente superior, quando não se verifique 
coincidência de remuneração.

2 – O disposto na alínea b) do número anterior só será aplicável 
quando se verifique a extinção da anterior carreira.

3  - Para efeitos do disposto na alínea b) do nº 1, será determinada, por 
despacho do Ministro da Justiça, sob parecer do membro do Governo 
competente em matéria de função pública, a correspondência funcional 
das respectivas categorias.

Por seu turno dispõe o DL 10/97:

Artigo 3º
1 - O pessoal que à data da publicação do presente diploma se en-

contre a prestar serviço na Direcção -Geral dos Serviços Prisionais em 
regime de comissão de serviço, requisição ou destacamento pode optar 
pela transição para o quadro de pessoal a que se referem os mapas II e 
III do anexo VII à Portaria nº 316/87, de 16 de Abril, com as alterações 
posteriormente introduzidas, de acordo com as disposições estabeleci-
das nos números seguintes e sem prejuízo do disposto na alínea b) do 
artigo 6º do Decreto -Lei nº 41, de 3 de Fevereiro.

2  - …
3 – A transição é feita de acordo com as seguintes regras:
a) Para a carreira e categoria que o funcionário já possui;
b) Na carreira e categoria correspondentes às funções efectivamente 

desempenhadas, remuneradas pelo mesmo índice de vencimento, ou, se 
não houver coincidência, pelo índice imediatamente superior, observa-
dos os requisitos habilitacionais.

4 – O provimento a que se refere o número anterior faz -se indepen-
dentemente de quaisquer formalidades legais, à excepção do visto do 
Tribunal de Contas, nos termos do Decreto -Lei nº 146 -C/80, de 22 de 
Maio, e da publicação no Diário da República.

Relativamente a estes preceitos, aquele art. 4 do DL 257/99, apresenta 
mais rigor e pormenor, naturalmente tributários do anunciado propósito 
clarificador do regime de transição em causa.

Todavia, não contém elementos caracterizadores de um regime es-
pecial de transição de carreiras.

Mesmo a ausência de concurso, que a posição vencedora vê com re-
veladora de consagração de um tal regime especial, é, afinal, inerente ao 
regime comum de mobilidade entre diferentes organismos e carreiras da 
Administração Pública, como resulta, desde logo, do DL 427/89, de 7.12, 
que «define o regime jurídico da constituição, modificação e extinção 
da relação jurídica de emprego na Administração Pública» (art. 1), e 
cujo art. 25 estabelece que «1 – A transferência consiste na nomeação 
do funcionário sem prévia aprovação em concurso para lugar vago do 
quadro de outro serviço ou organismo, da mesma categoria e carreira ou 
de carreira diferente desde que, neste caso, se verifique a identidade ou 
afinidade de conteúdo funcional e idênticos requisitos habilitacionais e 
que sejam iguais os índices correspondentes ao escalão 1 da categoria 
em que o funcionário se encontra e ao escalão 1 da categoria da nova 
carreira» (sublinhado nosso).

Assim, e como princípio ou regra geral para a transição do pessoal 
em situação precária na DGSP, dispõe o nº 3 do questionado art. 4 que 
essa transição se faz «a) Para a carreira, categoria e escalão que o 
funcionário já possui». Que são, indubitavelmente, a respectiva carreira, 
categoria e escalão de origem. E não as que correspondem à remuneração 
que lhe é atribuída pelo exercício de funções em comissão de serviço.
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Para os casos em que tal carreira não existe no quadro da DGSP, 
como sucede na situação a que respeitam os autos, dispõe o mesmo 
nº 3 que a transição se fará, em princípio, «para a carreira e categoria 
que integre as funções desempenhadas pelo funcionário, em escalão 
a que corresponda o mesmo índice remuneratório ou, quando não se 
verifique a coincidência de índice, em escalão a que corresponda o 
índice superior mais aproximado na estrutura da categoria para que 
se processa a transição» [al. b)].

Trata -se de adaptar a indicada regra geral de transição a estes casos de 
inexistência, no quadro da DGSP, da carreira de origem do funcionário. 
O que torna necessário, na perspectiva de clarificação anunciada na lei, 
o estabelecimento de correspondências entre categorias daquela carreira 
de origem e as novas categorias para as quais é feita a transição.

Correspondências que, conforme estabelece o nº 4 do transcrito art. 4, 
agora directamente em questão, se fazem «em função do índice remune-
ratório correspondente ao escalão 1 da categoria em que o funcionário 
se encontra e o escalão 1 da categoria da nova carreira …».

Pelo que já se disse, a indicação da categoria em que o funcionário se 
encontra, por contraposição à da nova carreira, só pode ser entendida como 
referência à categoria de origem do funcionário interessado na transição.

Aliás, a terminologia usada é a mesma do art. 25 do já referido 
DL 427/89, de 7.12, que contém o regime jurídico da constituição, 
modificação e extinção da relação jurídica de emprego na Administração 
Pública, ao dispor, no respectivo art. 25, que «1 – A transferência con-
siste na nomeação do funcionário sem prévia aprovação em concurso 
para lugar vago do quadro de outro serviço ou organismo, da mesma 
categoria e carreira ou de carreira diferente desde que, neste caso, se 
verifique a identidade ou afinidade de conteúdo funcional e idênticos 
requisitos habilitacionais e que sejam iguais os índices correspondentes 
ao escalão 1 da categoria em que o funcionário se encontra e ao esca-
lão 1 da categoria da nova carreira» (sublinhado nosso).

A mesma identidade terminológica se verifica, relativamente ao 
DL 353 -A/89, de 16.10, que fixa o estatuto remuneratório da Admi-
nistração Pública e cujo art. 18, ao dispor para os casos de mobilidade, 
estabelece que «1 – Para feitos de determinação da categoria da nova 
carreira nos casos de intercomunicabilidade horizontal ou vertical ou 
de mobilidade entre carreiras, a relação de natureza remuneratória 
legalmente fixada estabelece -se entre os índices remuneratórios corres-
pondentes ao escalão 1 da categoria em que o funcionário se encontre 
e o escalão 1 da categoria da nova carreira».

E não oferece dúvida que, nestes preceitos legais, a categoria em que 
o funcionário se encontra é a categoria da carreira de origem.

Pelo que deve ser este o sentido a atribuir, igualmente, ao questionado 
preceito do nº 4 agora em análise.

E nem se diga que é inadequada a consideração da categoria de origem, 
pela qual se não determinava já a remuneração que vinha auferindo e 
à qual não regressará.

Com efeito, a remuneração que a recorrente auferia, em comissão de 
serviço na DGSP, era determinada por norma específica do DL 376/87, 
de 11.12, que contém o estatuto do pessoal das secretarias judiciais, e 
cujo art. 63 admite, face a «razões excepcionais de serviço», a nomeação 
em comissão de serviço de funcionários judicias, designadamente, para 
serviços dependentes do Ministério da Justiça (nº 1), estabelecendo que, 

nessa situação, «os oficiais de justiça … auferem vencimento corres-
pondente à categoria imediatamente superior» (nº 5).

Porém, conforme dispõe o nº 2 do mesmo preceito legal, «o tempo em 
comissão de serviço é considerado como de efectivo serviço na categoria 
ou cargo de origem». Pois que, em geral, a comissão de serviço configura 
um instrumento de mobilidade na Administração Pública, traduzindo -se 
no desempenho eventual e temporário de funções em categoria even-
tualmente diversa da que é titular o funcionário, projectando -se esse 
desempenho precário relevância jurídica, em termos de desenvolvimento 
de carreira, no respectivo lugar de origem (art. 7, nº 4, DL 427/89, cit.). 
Tanto assim que pode «optar a todo o tempo pelo estatuto remuneratório 
devido na origem» (art. 7, DL 353 -A/89, cit.).

Assim, mostra -se compreensível e adequado que, também no caso 
em apreço, a determinação da remuneração na nova carreira se faça por 
correspondência à categoria de origem.

A não ser assim, tornar -se -ia possível a inversão das regras normais 
de progressão na carreira, pondo -se em causa a equidade interna do 
sistema e a igualdade, por não se ter em conta, na transição para novo 
quadro de pessoal técnico superior da DGSP, as precedências a observar 
entre os funcionários a integrar, que radicam na situação de cada um no 
respectivo quadro de origem.

Ora, este resultado não foi querido pelo legislador, cujo propósito, como 
se viu, foi o de clarificar e actualizar o regime dos funcionários da DGSP. 
Não foi, assim, um efeito meramente remuneratório o visado pela lei, ao 
estabelecer, no referido nº 4, a mencionada correspondência de categorias. 
Aliás, se pretendesse determinar a nova categoria em função do índice 
remuneratório pelo qual o funcionário vencia à data da transição, bastava 
dizer, apenas, que essa nova categoria se encontrava por esse índice.

Contra a interpretação que ora se defende também não colhe a invocação 
do princípio do não retrocesso. Que não é aplicável a situações de comissão 
de serviço. Pois que o ´desencontro funcional´, verificado em situação de 
comissão de serviço em que a recorrente se encontrava, justificava que, à 
semelhança do que ocorre em situações similares, a lei tenha previsto uma 
diferenciação remuneratória, pelas funções efectivamente exercidas. Porém, 
após a transição, a prestação de trabalho passou a coincidir com o conteúdo 
funcional da respectiva carreira e categoria, não se justificando, então, qual-
quer ajustamento da retribuição, devida por trabalho diverso da profissão. Se, 
materialmente, o trabalho prestado antes e depois da transição é o mesmo, 
juridicamente a situação é distinta, passando o exercício funcional, antes 
fora da carreira, a ser prestado no âmbito da respectiva carreira.

E nem se diga que, desta forma, se contraria o interesse dos serviços 
prisionais em que se ponha fim a situações de provimento não definitivo 
de funcionários, por desincentivar a respectiva opção pela transição. Pois 
que, além de corresponder a esse interesse dos serviços, a estabilização 
resultante da integração em carreiras do quadro da DGSP sempre traduz, 
para os próprios funcionários interessados, um benefício, que é o de 
continuarem no exercício das funções que já desempenhavam, ficando 
integrados numa carreira eventualmente mais atractiva e com maior 
possibilidade de evolução.

De qualquer modo, nada consente a conclusão de que o fim visado 
pela lei, ao estabelecer o regime de transição definido no art. 4 do DL 
257/99, agora em análise, tenha sido o de assegurar, nessa transição, 
sensível benefício remuneratório imediato para os interessados. Na 
economia desse preceito, a previsão de atribuição de índice mais elevado 
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corresponde, apenas, a mero ajustamento, em caso de não coincidência 
dos índices do escalão 1 das categorias nas quais devem fazer -se as 
correspondências, para efeitos de transição (nº 3/b e nº 4).

Negaria, pois, provimento ao recurso.
Lisboa, 27 de Junho de 2007. — Adérito Santos.

(1) No mesmo sentido, ver os acórdãos da 1ª Secção de 16 -04 -04, Proc.° n.° 19/3, de 
15 -12 -2004, Proc.° n.° 2013/03, e de 16 -05 -06, Proc.° n.° 9/06.

Acórdão de 27 de Junho de 2007.
Recurso n°: 48434 -20.
Recorrente: Ilídio José Pereira da Silva.
Recorrido: Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fis-

cais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Políbio Henriques.

Acordam no Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo:

1. No acórdão proferido a fls. 668/670 v° foram indeferidos os pe-
didos de esclarecimento e reforma formulados pelo requerente Ilídio 
José Pereira da Silva.

Verificamos, agora, porém, que o citado acórdão, apesar de ter deter-
minado que as custas ficavam a cargo do requerente, é omisso quanto 
ao respectivo valor.

Sem vistos vêm os autos à conferência, nos termos e para os efeitos 
previstos no art 667°/l do C.P.Civil.

2. Pelo exposto, corrigindo o acórdão de fls. 668/670 v°, acordam 
no seguinte:

“Custas pelo requerente, fixando -se a taxa de justiça em € 70 (setenta 
euros)”.

Lisboa, 27 de Junho de 2007. — António Políbio Ferreira Henriques 
(relator) — Rosendo Dias José — Maria Angelina Domingues — Luís 
Pais Borges — Jorge Manuel Lopes de Sousa.

APÊNDICE
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Publicação periódica ordenada pelo Decreto-Lei n.º 267/85, de 16 de Julho,
e pelo artigo 30.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro.
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