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= Conc.: 06.06.2019 = 
 

* * *  
 

DESPACHO 

*  
I. 

Fls. 1037 ss. e 1052 dos autos em paginação eletrónica: visto. 

Veio a autora, por requerimento de 04.06.2019, juntar aos autos uma sentença 

datada de 27.05.2018, alegadamente ao abrigo do disposto no artigo 425.º do Código 

de Processo Civil, tendo o réu pugnado pela inadmissibilidade do mesmo. 

Dispõe o artigo 423.º do Código de Processo Civil que «[s]e não forem juntos com 

o articulado respetivo, os documentos podem ser apresentados até 20 dias antes da data em que 

se realize a audiência final, mas a parte é condenada em multa, exceto se provar que os não pôde 

oferecer com o articulado» (n.º 2) e que «[a]pós o limite temporal previsto no número anterior, 

só são admitidos os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento, 

bem como aqueles cuja apresentação se tenha tornado necessária em virtude de ocorrência 

posterior» (n.º 3). Por seu turno, de acordo com o disposto no artigo 425.º do Código de 

Processo Civil (sob a epígrafe «Apresentação em momento posterior»), «[d]epois do encerramento da 

discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido 

possível até àquele momento». 

Seguindo aqui de perto os ensinamentos dos tratadistas (ABRANTES GERALDES et al., 

2018: 786; ABRANTES GERALDES, 2018: 242; LEBRE DE FREITAS & ALEXANDRE, 2018: 243; PINTO, 2018: 313 e 314), 

acolhida pela jurisprudência (cf., inter alia, os recentes acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 

01.03.2018 e de 30.04.2019, e do Tribunal da Relação de Lisboa de 05.12.2018, proferidos respetivamente nos processos 

que aí correram termos sob os n.os  208/16.7T8GRD.C1.S1, 22946/11.0T2SNT-A.L1.S2e 2867/16.1T8LSB-A.L1-4, todos 

acessíveis in http://www.dgsi.pt), a exegese destas normas não é complexa. Assim: i) os 

documentos devem acompanhar o articulado cujos factos visam provar, atento o 

princípio de que os meios de prova acompanham a alegação dos factos; ii) em segunda 

linha, a parte pode ainda, mediante o pagamento de multa, apresentar os documentos 

até 20 dias antes da realização da audiência final; iii) após esse momento só poderá 

juntar documentos que não tenha podido apresentar até então, ou que se tenham 

tornado necessários em virtude de ocorrência posterior — mas só até ao encerramento 

da discussão; iv) a partir de aí, e nos termos do artigo 425.º, tal só é possível havendo 

recurso e não sendo possível até então a sua junção. 

No caso, já foi encerrada a discussão, pois foi produzida a prova (cf. atas de fls. 965 ss. 

e 972 ss. dos autos em paginação eletrónica), bem como as alegações (cf. fls. 978 ss. e 1004 ss. dos autos em 

paginação eletrónica).  

http://www.dgsi.pt/
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Logo, só havia possibilidade de juntar documentos havendo recurso e não sendo 

possível até então a sua junção. 

Recurso não há, até porque não foi ainda proferida sentença.  

Por esse motivo, sustenta o réu não ser admissível a junção de documentos. E, 

de facto, caso se prefigurasse estarmos perante um documento na verdadeira e rigorosa 

aceção do termo para efeitos da lei processual, prefigurar-se-ia ao tribunal assistir 

razão à entidade demandada, não sendo sequer possível falar em busca da verdade 

material para obviar a tal conclusão. Com efeito, seguindo aqui de perto o citado acórdão do Tribunal 

da Relação de Lisboa de 05.12.2018, «[…] a busca da verdade há de fazer-se nos termos da lei 

processual e não contra ela; buscando concretizar os princípios jurídicos que visam garantir um 

fair process e não torpedeando-os, como seria o caso se se admitisse a livre junção de 

documentos depois das alegações (já agora, porque não, numa tal ótica, a parte produzir prova 

testemunhal? E porque não também depois da sentença? E do seu trânsito?)». 

Sucede, porém, que é não só muitíssimo discutível como efetivamente debatido 

que as sentenças e acórdãos possam subsumir-se nas previsões normativas supra 

aludidas. E porquê? Pelo simples motivo de que é controvertido de que se possam 

revestir da natureza jurídica de ―documentos‖ para os efeitos instrutórios visados pela 

lei de processo. Esclareçamos. 

Os documentos servem, como se sabe, de meio de prova. Já os pareceres 

jurídicos e as decisões judiciais, ao invés, mesmo que proferidas em processos idênticos 

àqueles em que se discute matéria similar, servem apenas para ajudar o julgador a 

encontrar uma solução justa para o caso que tem para decidir (também ao abrigo do disposto no 

artigo 8.º, n.º 3, do Código Civil português, embora não vinculem o julgador, que apenas tem dever de 

obediência à lei).  

Neste conspecto, as decisões jurisdicionais representam apenas uma apreciação 

jurídica sobre a solução a dar a determinado problema.  

Por conseguinte, não é seguro e inequívoco asseverar que as decisões 

jurisdicionais, à semelhança dos pareceres de natureza jurídica, tenham a natureza de 

documentos, no sentido técnico-jurídico de meio de prova. Na verdade, tanto uns como 

outros visam a análise de questões de natureza jurídica, não contendo a demonstração 

de qualquer realidade fáctica que seja suficiente para modificar a decisão em sentido 

mais favorável às partes. Hoc sensu, vide, inter alia, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04.02.2015, 

proferido no processo n.º 3319/07.6TTLSB.L3.S1-A.  

Como tal, não é linear a subsunção da junção aos autos de uma decisão 

jurisdicional ao artigo 423.º do cogente Código de Processo Civil, nos termos 

pretendidos pelo réu, podendo até prefigurar-se ser mais correto hermenêuticamente 

enquadrá-la na previsão do artigo 426.º do mesmo diploma, mutatis mutandis. Daí 
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que as sentenças não tenham nem careçam de ter força probatória plena para que a sua 

junção ao processo seja admitida. Daí também que não possam ser rejeitadas com o 

fundamento de que são desnecessários ou impertinentes, como acontece com os 

documentos.  

Face ao exposto e sem necessidade de mais considerações, indefere-se o 

requerido pelo réu. 

Notifique. 

D.N. 

*  
II. 

Nada mais havendo a promover ou ordenar (exceto a remessa da presente decisão que segue à 

ordem do processo de inquérito n.º 100/15.2T9TMR do DIAP — 2.ª seção de Tomar, o que se ordenará no final da 

presente decisão), segue sentença. 

*  

 

*  *  

 

SENTENÇA 

* * * 

 

I. DAS PARTES, DO OBJETO DA LIDE E DAS VICISSITUDES PROCESSUAIS 

CONSTRUÇÕES JORGE FERREIRA & DIAS, LDA., entretanto representada pelo 

Administrador de Insolvência da respetiva MASSA INSOLVENTE, intentou no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria a presente ação administrativa comum sob a forma 

ordinária contra o MUNICÍPIO DE ABRANTES, todos m.id. e com os demais sinais nos autos, com 

vista a obter a condenação do réu no pagamento de uma indemnização, nos montantes 

de: i) € 193 719,00, correspondente aos encargos financeiros que a autora foi obrigada a 

suportar para fazer face aos custos de financiamento contraído junto da Caixa Geral de 

Depósitos e que, não fora a atuação ilícita e culposa do réu, não teria de suportar pelo 

menos desde 01.01.2007, com encargos com o projeto e alterações ao projeto; e de ii) € 

6 500 000,00, a título de lucros cessantes, quantia correspondente à rentabilização do 

capital (remuneração do capital imobilizado) que a autora poderia e deveria ter 

recebido até 31.12.2012 (época provável para final da construção e venda) caso o réu 

não tivesse atuado de forma ilícita e culposa.  

Fundando a sua pretensão nos artigos 22.º da Constituição da República 

Portuguesa, 6.º do Decreto-Lei n.º 48 051, de 12.11.1967, e no Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais entidades públicas, 
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aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, bem como nos artigos 2.º, n.os 1 e 2, alíneas f) e j), 

37.º, n.os 1 e 2, alíneas d), e), f) e g), todos do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, na redação então 

vigente, alegou, para tanto e em síntese, que os alegados prejuízos resultaram, no 

essencial, de dois factos: 

— a ação judicial que o aqui réu intentou contra a aqui autora a 14.10.2009, 

para ver reconhecido o seu direito de propriedade sobre o prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 7689 da freguesia de São Vicente e registado pela descrição n.º 

04055/070406, em nome do Município, e que foi julgada improcedente (artigos 23.º, 24.º e 

41.º a 46.º da petição inicial), que a autora considera causadora de alegados prejuízos (artigos 68.º 

a 73.º da petição inicial), alegando que todo esse processo inviabilizou o referido projeto de 

loteamento já aprovado para a referida área pela desconfiança que causou, quer nos 

investidores, quer nos futuros adquirentes dos imóveis (artigo 46.º da petição inicial); 

— a não emissão pelo réu do alvará de loteamento requerido pela autora e a 

falta de resposta do réu à autora (artigos 38.º, 39.º, 252.º e 280.º da petição inicial). 

Mais alegou que a conduta do réu violou os princípios jurídicos da legalidade, 

da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, de ponderação ou de consideração, 

da confiança, da igualdade e da proporcionalidade, da boa-fé, da justiça e da 

imparcialidade, igualdade ou imparcialidade, mais padecendo dos vícios de desvio de 

poder por abuso de discricionariedade administrativa. 

Juntou 36 documentos e arrolou 10 testemunhas. 

* 

O réu contestou a ação, suscitando a exceção dilatória de falta de capacidade 

judiciária da autora, por ter sido a presente ação, que tem por objeto o loteamento de 

um terreno de que a demandante é proprietária, intentada em data posterior à 

declaração de insolvência da autora.  

Mais pugnou o réu pela improcedência da ação.  

Protestou juntar (e viria a juntar) 44 documentos. 

* 

A autora, notificada que foi da contestação, não replicou, podendo fazê-lo 

(recorde-se que a ação foi intentada a 04.06.2013, antes da entrada em vigor do cogente Código de Processo Civil, 

aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, que só entrou em vigor a 01.09.2013, sendo que, de acordo com o artigo 

5.º, n.º 3, dessa mesma lei, as normas reguladoras dos atos processuais na fase dos articulados do atual código apenas se 

aplicaram às ações instauradas após a entrada em vigor deste). 

No entanto, na pendência dos autos e antes da prolação do despacho saneador, 

o administrador de insolvência veio, por requerimento em sede de audiência prévia a 

que alude o artigo 591.º do Código de Processo Civil, ratificar o processado nesta ação e 

juntar procuração forense (cf. fls. 656 a 659 dos autos em paginação eletrónica). 

* 
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* 

Realizou-se audiência prévia (de cujo ato foi lavrada a ata de fls. 660 ss. dos autos em paginação 

eletróncia), na qual, frustrada a tentativa de conciliação, foi proferido despacho saneador, 

fixado o objeto do litígio e enunciados os temas de prova. 

Mais se ordenou, também em observância ao disposto no artigo 5.º, n.º 4, da Lei n.º  41/2013, de 26 de 

junho, mutatis mutandis, a concessão de prazo para apresentação de novos requerimentos 

probatórios. 

* 

Realizou-se audiência final para inquirição das testemunhas arroladas e não 

prescindidas, desdobrada em 2 sessões (de cujos atos se lavraram as atas de fls. 965 ss. e 972 ss. dos autos 

em paginação eletrónica), finda a qual foram autora e réu notificados, também ao abrigo do disposto no 

artigo 547.º do Código de Processo Civil, para apresentarem, querendo, instrumento processual 

escrito de alegações, no qual deveriam tomar posição crítica relativamente à prova 

produzida nos presentes autos, com referência à factualidade pertinente, seja a 

essencial (nuclear, alegada pelas partes, e complementar, oportunamente sujeita ao contraditório das instâncias das 

partes em audiência final), seja a instrumental decorrente da instrução.  

Viriam réu e autora produzir tais instrumentos processuais (cf. respetivamente fls. 978 

ss. e 1004 ss. dos autos em paginação eletróncia). 

* 

Encerrada a instrução, expirado o prazo a que aludem os artigos 155.º, n.os 3 e 4, 

e 139.º, n.º 5, do Código de Processo Civil, sem que nenhuma das partes tenha vindo 

aos autos arguir a irregularidade da gravação da prova produzida em audiência final, e 

nada mais havendo a promover ou ordenar, foram conclusos os autos para sentença a 

30.01.2017, e ainda remetidos posteriormente por correio ao signatário, na sequência da colocação no Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, pelo que cumpre proferir decisão, já que a tanto nihil obstat. 

* * *  

II.  SANEAMENTO 

A instância mantém-se válida e regular (cf. despacho saneador de fls. 668 ss. dos autos em 

paginação eletrónica), nada obstando ao conhecimento de meretis. 

* * * 

III. THEMA DECIDENDUM 

São as seguintes as questões solvendas nos presentes autos:  

1. Verificam-se os pressupostos cumulativos da responsabilidade civil 

extracontratual do réu por facto ilícito, alegadamente por não emissão de 

alvará de loteamento, falta de resposta do réu à aqui autora e interposição 

de ação judicial que inviabilizou projeto de loteamento já aprovado? 
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2. Em caso afirmativo à questão enunciada em 1., qual o quantum 

indemnizatório? 

* * * 

IV. FACTUALIDADE APURADA 

1. FACTOS PROVADOS 

Tendo em atenção a posição das partes expressas nos seus articulados, o acervo 

documental junto aos autos e os depoimentos produzidos em sede de audiência final, 

este tribunal considera provada, com relevância para a decisão a proferir nos presentes 

autos e de acordo com as várias soluções de direito plausíveis, a seguinte matéria de 

facto, a qual se passa a enunciar (de acordo com a sua ordem lógica e, dentro desta, também cronológica) e 

a subordinar aos seguintes números: 

1.1) Encontra-se inscrita na Conservatória do Registo Predial de Abrantes, freguesia 

de São Vicente, por Ap. 07/050690, cota G-1, a aquisição, por sucessão por 

morte de Isilda Rosa de Matos Garcia da Fonseca, a favor de Maria Clara de 

Matos Garcia da Fonseca, do prédio rústico, denominado ―Olival da Barata‖, 

composto por cultura arvense, oliveiras, solo subjacente de cultura arvense com 

oliveiras, figueiras, com a área de 36 840 m2, a confrontar a norte e sul com 

Estrada Nacional, a nascente com Manuel Aparício e outros e a poente com 

Fernando Antunes Farinha Pereira e outros, inscrito na respetiva matriz predial 

sob o artigo 37, da secção G e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Abrantes, freguesia de São Vicente, sob o n.º 01310/050690.  

1.2) A 07.05.1992 foi outorgada em Lisboa escritura pública de compra e venda, em 

que intervieram, na qualidade de 1.ª Outorgante e vendedora a proprietária do 

prédio referido em 1.1), Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca, e na qualidade 

de 2.ª outorgante e compradora a sociedade Imoleasing — Sociedade de 

Locação Financeira Imobiliária, SA, e na qual se deixou consignado, além do 

mais, o seguinte: «PELA PRIMEIRA OUTORGANTE FOI DITO: 

» Que é legítima dona e possuidora de um prédio rústico, denominado Olival da Barata, 

com a área de 36 840 m2, sito na freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes, a 

confrontar de norte e sul com Estrada Nacional, de nascente com Manuel Aparício e 

outros e de poente com Fernando Antunes Farinha Pereira e outros, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Abrantes, sob o n.º 01310 da ficha daquela 

freguesia e inscrito na matriz cadastral da dita freguesia sob o artigo 37, secção G, com o 

valor patrimonial de 127 621$00 […] 

» — Que, pela presente escritura e pelo preço de 15 884 000$00, que já recebeu dos 

representados da Segunda Outorgante, a esta vende, livre de quaisquer ónus ou 
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encargos e ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de 

novembro, uma parcela de terreno destinada a construção urbana, com a área de 8 360 

m2, a confrontar de norte com a Estrada Nacional, de sul com a parte do prédio de onde 

é desanexado, pertença da vendedora, de poente com Fernando Antunes Farinha 

Pereira e de nascente com via pública, parcela esta que fica a constituir um prédio 

distinto e autónomo, tendo já sido pedida a sua desanexação, como se verifica pelo 

duplicado da declaração para inscrição na matriz, entrado na Repartição de Finanças de 

Abrantes, no dia 2 de abril último, que me foi exibida, existindo para a mesma um 

projeto aprovado pela Câmara Municipal de Abrantes, como se verifica pelo Alvará de 

Licença de obras n.º 241/92, concedido por despacho de 9 de janeiro do ano em curso, 

que igualmente foi exibido; 

» — Que a parte restante do prédio de onde foi desanexada a parcela atrás identificada 

fica a confrontar, de nascente com a via pública e de sul com Estrada Nacional, 

encontrando-se devidamente assinalada a tracejado no croqui assinado e arquivado, 

não resultando do destaque mais de duas parcelas de terreno; 

» PELOS SEGUNDOS OUTORGANTES, FOI DITO: 

» — Que, para a sociedade sua representada, aceitam a presente venda nos termos 

exarados e que a parcela de terreno ora adquirida se destina a um contrato de locação 

financeira […]».  

1.3) A 21.05.1993 a proprietária do prédio referido em 1.1), Maria Clara de Matos 

Garcia da Fonseca, subscreveu instrumento escrito endereçado ao Chefe da 1.ª 

Repartição de Finanças do Concelho de Abrantes, com o seguinte teor: «Maria 

Clara de Matos Garcia Fonseca, […] para fins notariais e registrais, requer a V.ª Ex, nos 

termos do artigo 32.º do Código da Contribuição Autárquica, a retificação da área do 

prédio sito em Olival da Barata, inscrito na respetiva matriz, sob o artigo 37.º da secção 

G, da freguesia de São Vicente, de 36 840 m2 para 27 640 m2, em virtude de ter sido 

vendida, por escritura de 92/05/07, do Cartório Notarial de Lisboa e de ter sido 

expropriada uma faixa com 840 m2, para alargamento da via pública».  

1.4) O requerimento referido em 1.3) viria a ser autuado naqueles serviços de 

Finanças sob o n.º «reclamação n.º 41/93».  

1.5) A 13.10.1994 foi inscrita na Conservatória do Registo Predial de Abrantes, 

freguesia de São Vicente, por Ap. 14, a aquisição, por compra, a favor de Mercar 

- Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda., à 

Imoleasing - Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, SA, do prédio 

urbano, sito na Encosta da Barata, Estrada Nacional n.º 3, composto de 

complexo de rés- do-chão: com stand de peças, stand de automóveis, 

instalações sanitárias, administrativas, sala de vendedores, sala de espera, zona 
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oficial, com secção de pintura, com dois compartimentos anexos; 1.º andar 

situado em duas zonas, uma com 4 salas, corredor de circulação e 2 arquivos; 

outra com refeitório, cozinha e arrumos; em separado a célula de lavagem com 

alpendre, posto de transformação, cobertura metálica para estacionamento e 

logradouros com vias de circulação, com a área total de 8 360m2, inscrito 

na respetiva matriz predial sob o artigo 5686 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Abrantes, freguesia de São Vicente, sob o n.º 

1886/19930920.  

1.6) A 08.07.1999 foi elaborado instrumento escrito em papel timbrado do aqui réu, 

sob a designação «Informação», subscrito pelo então Diretor do Departamento 

de Administração Geral do Município de Abrantes, no qual se deixou 

consignado, além do mais, o seguinte: «Por deliberação de 98.08.07, a Câmara 

Municipal de Abrantes decidiu concordar com uma permuta de terrenos a efetuar com o 

Sr. Martinho Jorge. Verificou-se posteriormente que a parcela de 1 627 m2 situada junto 

à MERCAR (assinalada na planta anexa por P1) tinha o ónus decorrente de ser parte de 

uma outra parcela resultante de um destaque ocorrido há menos de 10 anos, pelo que 

não pode ser agora destacada dela. Também impende uma hipoteca sobre a mesma, 

pelo que, antes da alienação, teria a mesma que ser cancelada. Assim, propõe-se o 

seguinte acordo:  

» 1. Permuta das parcelas de terreno que a Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio 

e Reparação de Automóveis, Lda. possui no Parque Industrial por uma parcela 

municipal de 5 483 m2, assinalada na planta anexa por P2.  

» 2. Assinatura de contrato promessa de permuta da parcela municipal com a área de 1 

627 m2 (assinalada na planta anexa por P3) por aquela que, neste momento, não pode 

permutar-se (P1) ou outra de valor equivalente que, na altura, a Câmara Municipal de 

Abrantes aceite permutar.  

» […] 

» 5. O gerente da Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de 

Automóveis, Lda. vem, por carta de 07.07.99, dar a sua anuência ao ora acordado, desde 

que salvaguardados os n.os 1 e 2 desta informação que constituírem objeto de proposta 

de acordo. A ceder pelo Município: […] e a parcela P3, com a área de 1 627 m2: 12 013 

765$00 […]  

» A ceder pela Mercar: 6 parcelas de terreno no Parque Industrial […] e a parcela P1, 

com a área de 1 627 m2: 12 013 7 65$00  

» […] 

» As parcelas P3 e P1 serão permutadas quando deixar de subsistir a impossibilidade da 

permuta em razão do ónus de não fracionamento e hipoteca […]».  
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1.7) A informação referida em 1.6) viria a ser aprovada por deliberações adotadas em 

reunião da Câmara Municipal de Abrantes de 16.07.1999 e da Assembleia 

Municipal de Abrantes de 27.09.1999.  

1.8) Na sequência da informação referida em 1.6) e das deliberações referidas em 

1.7), foi outorgada a 02.03.2000 nos serviços notariais do ora réu escritura 

pública, com a referência «Escritura Pública n.º 11/2000. Escritura de permuta 

de prédios sitos na freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes, destinados 

ao Parque Industrial de Abrantes», na qual se deixou consignado, além do mais, 

o seguinte: «a) Nelson Augusto Marques de Carvalho, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal de Abrantes, em representação do Município de Abrantes, declarou 

que é dono e legítimo possuidor de uma parcela de terreno para a construção urbana, 

sita em Barata, freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes, com a área de 7650 m2, 

a confrontar do norte e nascente com Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Limitada, ao sul com rua e de poente com a Avenida 14 de 

Junho, omissa na matriz, mas participada a sua inscrição aos 18 de janeiro de 2000, 

sem valor patrimonial atribuído, mas avaliada em 40 498 000$00, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Abrantes, sob o n.º 03042/210100 e inscrito a seu 

favor pela inscrição G-40; 

» b) Martinho Carreira Jorge e Elvira Gonçalves Lopes Jorge, na qualidade de sócios 

gerentes e representando a firma Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Lda. declararam que esta é dona e legitima possuidora dos 

seguintes prédios: 

» […] 

-» c) Nelson Augusto Marques de Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Abrantes, em representação do Município de Abrantes, declarou que, no 

âmbito da permuta acordada, pela presente escritura, o Município de Abrantes entrega 

à Mercar — Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda., o 

prédio anteriormente identificado e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Abrantes sob o n.º 03042/21012000 de que é proprietário; à parcela de terreno a 

entregar a esta sociedade foi-lhe atribuído o valor de 40 498 000$00; a presente 

escritura de permuta é exarada e conforme deliberação da Câmara Municipal de 

Abrantes tomada na reunião realizada em 16 de julho de 1999 e da Assembleia 

Municipal de Abrantes tomada na sessão realizada em 27 de setembro de 1999 e que os 

prédios rústicos que recebe destinam-se ao Parque Industrial de Abrantes; 

» d) Martinho Carreira Jorge e Elvira Gonçalves Lopes Jorge, na qualidade de sócios 

gerentes e representando a firma Mercar — Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Lda., declararam que a sociedade que representam, pela 
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presente escritura de permuta, entrega ao Município de Abrantes, os prédios rústicos 

inscritos nas matrizes prediais da freguesia de Alferrarede sob os artigos […] 

» e) Nelson Augusto Marques de Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Abrantes, em representação do Município de Abrantes e Martinho 

Carreira Jorge e Elvira Gonçalves Lopes Jorge, na qualidade de sócios gerentes e 

representando a firma Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de 

Automóveis, Lda., declararam que os prédios rústicos em conjunto com o lote n.º 5 

desta sociedade são permutados livres de quaisquer ónus ou encargos e desocupados, 

pela parcela do Município de Abrantes, pelo valor total de 40 49 000$00, equivalendo-

se e não havendo lugar a compensação de ambas as partes e que aceitam a presente 

permuta para os seus representados […]».   

1.9) A 17.02.2003 foi consignado na Ata da reunião da Câmara Municipal de 

Abrantes, além do mais, o seguinte: «Departamento de Administração Geral - 

Informação do Diretor do Departamento de Administração Geral: datada de 30 de 

janeiro de 2003, informando que na permuta de terrenos de e com Mercar - Sociedade 

Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda., por erro, foi indicada na 

escritura área superior para o terreno cedido, diferente do negociado. 

» Deliberação: Por unanimidade, notificar a Mercar de que se deve proceder à 

retificação da escritura de permuta 11/2000, de acordo com os termos subjacentes à 

deliberação de 16 de julho de 1999, constantes da informação registada sob o n.º 12696 

de 1999, incluindo-se as áreas a permutar sob a designação de P1 e P3.  

» Informar ainda a Mercar que deverá entregar ao Município de Abrantes a parcela com 

a área de 540 m2 que recebeu a mais na escritura 11/2000. A escritura deve ser marcada 

para data incluída nos dois meses próximos que são considerados suficientes para o 

tratamento prévio dos documentos. Salvaguarda-se, no entanto, que, caso terceiro 

venha efetivamente a provar judicialmente que a propriedade de P1 é sua, o que agora 

não se demonstra, os pressupostos da permuta oportunamente negociada obrigam a que 

a Mercar entregue ao Município o valor da permuta ou parcela equivalente».  

1.10) Na sequência da deliberação referida em 1.9), foi a 27.01.2006 outorgada nos 

serviços notariais do ora réu escritura pública, com a referência «Escritura 

Pública de retificação à Escritura n.º 11/2000», na qual se deixou consignado, 

além do mais, o seguinte: «Nelson Augusto Marques de Carvalho, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal de Abrantes e Martinho Carreira Jorge e Elvira 

Gonçalves Lopes Jorge, na qualidade de sócios gerentes e representando a firma Mercar 

- Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda., declararam que, 

pela presente escritura, procedem à retificação da escritura n.º 11/2000, lavrada em 2 

de março de 2000, em face dos documentos que revelam a havida vontade das partes, 

nos seguintes termos: 
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» a) Nelson Augusto Marques de Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Abrantes declarou que, no âmbito da referida permuta, o Município de 

Abrantes, em vez de todo o prédio, com a área de 7650 m2, identificado como sendo 

parcela de terreno para a construção urbana, sita em Barata, freguesia de São Vicente, 

inscrita na matriz sob o artigo 6695, entrega à sociedade Mercar - Sociedade Portuguesa 

de Comércio e Reparação de Automóveis, Limitada, para sua propriedade, apenas uma 

parcela com a área de 7 110 m2, a destacar do referido e identificado prédio e que fica a 

confrontar do norte com Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de 

Automóveis, Limitada, do nascente com Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Limitada e Município de Abrantes, do sul com arruamento e 

do poente com a Avenida 14 de Junho, ficando a restante área de 540 m2 na posse da 

Câmara Municipal de Abrantes; 

» b) Martinho Carreira Jorge e Elvira Gonçalves Lopes Jorge, na qualidade de sócios 

gerentes e representando a firma Mercar — Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Lda. declararam que, no âmbito da permuta, esta sociedade 

entrega para propriedade do Município de Abrantes, para além dos bens já identificados 

na referida escritura n.º 11/2000, também uma parcela de terreno com a área de 1 627 

m2, que fica a confrontar do norte com Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Lda., do nascente com Mercar e outros e do sul e poente com 

Município de Abrantes, inscrito provisoriamente na matriz sob o artigo P7679, sem 

valor patrimonial tributável atribuído, mas avaliado em € 59 924,41, para efeitos desta 

escritura, a destacar do prédio de que Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Limitada é dona e legítima possuidora do prédio 

denominado ―Encosta da Barata‖ - E. N. n.º 3, composto de complexo de rés-do-chão 

com stand de peças, stand de automóveis, instalações sanitárias, administrativos, sala 

de vendedores, sala de espera, zona oficinal, com secção de pintura, com dois 

compartimentos anexos e primeiro andar situado em duas zonas, uma com quatro salas, 

corredor de circulação e dois arquivos, outra com refeitório, cozinha e arrumos, em 

separado a célula de lavagem com alpendre, posto de transformação, cobertura metálica 

para estacionamento, com 2 203 m2 e logradouros com vias de circulação, com 6 157 

m2, que confronta do norte com EN3, do sul com Olival da Barata, do nascente com via 

pública e do poente com Fernando Antunes Farinha Pereira, inscrito na matriz predial 

urbana, da freguesia de São Vicente, sob o artigo 5685, com o valor patrimonial de € 

456 280,36, descrito na Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob o n.º 

01886/200993, inscrito a seu favor pela inscrição G-2; 

» c) Nelson Augusto Marques de Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Abrantes e Martinho Carreira Jorge e Elvira Gonçalves Lopes Jorge, na 

qualidade de sócios gerentes e representando a firma Mercar - Sociedade Portuguesa de 

Comércio e Reparação de Automóveis, Lda., declararam que em tudo o mais se mantém 

o teor da referida escritura 11/2000, lavrada a 2 de março de 2000 e os bens são 
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permutados livres de quaisquer ónus ou encargos, equivalendo-se e não havendo lugar a 

quaisquer outras compensações […]».  

1.11) Entretanto, já a 14.01.2000 fora outorgada na Agência da Caixa Geral de 

Depósitos, em Abrantes, escritura pública de compra e venda, em que 

intervieram na qualidade de 1.os Outorgantes e vendedores a proprietária do 

prédio referido em 1.1) e esposo, e na qualidade de 2.ª outorgante e compradora 

a aqui autora, nesse ato representada pelo seu sócio gerente e legal 

representante, e na qual se deixou consignado, além do mais, o seguinte: «PELA 

PRIMEIRA OUTORGANTE MULHER FOI DITO: 

» Que, pelo preço de 45 000 000$00 (quarenta e cinco milhões de escudos), 

importância que já recebeu da firma Construções Jorge Ferreira &. Dias, Limitada, a 

esta vende o prédio rústico, composto de cultura arvense, oliveiras, solo subjacente de 

cultura arvense com olival e figueiras, com a área de 27 640 m2, sito no lugar de Olival 

da Barata, freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Abrantes, sob o n.º 01310/05061990, da dita freguesia de São 

Vicente, com a aquisição ali registada a favor da vendedora pela inscrição G- 1, inscrito 

na matriz sob o artigo 37, da secção G, objeto de um pedido de alteração à matriz quanto 

à sua área em 21 de maio de 1993, ainda pendente de efetivação e sobre o qual incide um 

ónus de não fracionamento pelo prazo de dez anos a contar de 12 de janeiro de 1993, 

conforme consta da inscrição F-1, da citada Conservatória; 

» PELO PRIMEIRO OUTORGANTE MARIDO FOI DITO: 

» Que autoriza a sua mulher a efetuar esta venda; 

» PELO SEGUNDO OUTORGANTE FOI DITO: 

» Que, para a sociedade sua representada, aceita a venda nos termos exarados […]».  

1.12) Pela 1.ª outorgante da escritura referida em 1.11) foi apresentado nesse ato, além 

do mais, um instrumento escrito em papel timbrado do Instituto Português de 

Cartografia e Cadastro, sob a designação «Certificado», subscrito pelo Chefe da 

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português de 

Cartografia e Cadastro e datado de 11.01.2000, no qual se deixou consignado, 

tendo por referência o requerimento referido em 1.3), além do mais, o seguinte: 

«Silvério Rafael Silvestre, engenheiro agrónomo, Chefe da Delegação Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo do Instituto Português de Cartografia e Cadastro, certifica a pedido do 

interessado, que o processo de reclamação administrativa n.º 41/93, instaurado na 

Repartição de Finanças da Abrantes em nome de Maria Clara de Matos Garcia da 

Fonseca referente ao artigo n.º 37, da secção G, da freguesia de São Vicente, do concelho 

de Abrantes, ainda não produziu efeito […]».  
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1.13) Na sequência da escritura referida em 1.11), foi inscrita na Conservatória do 

Registo Predial de Abrantes, freguesia de São Vicente, por Ap. 10 de 

2000/01/17, a aquisição a Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca, por compra, 

a favor da autora, de um prédio rústico, denominado ―Olival da Barata‖, situado 

em Abrantes, na freguesia de São Vicente, composto de olival, com a área total 

de 2040 m2, a confrontar a norte com Mercar - Sociedade Portuguesa de 

Comércio e Reparação de Automóveis, Limitada, a sul com Manuel Aparício e a 

nascente e poente com Município de Abrantes, inscrito na respetiva matriz sob o 

artigo 53, da secção G e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Abrantes, freguesia de São Vicente, sob o n.º 1310/19900605.  

1.14) Tendo por referência o prédio referido em 1.1), as sucessivas transmissões do 

mesmo tituladas pelas escrituras referidas em 1.2), 1.10) e 1.11) e a reclamação 

referida em 1.3) e 1.4), foi a 01.09.2009 elaborado instrumento escrito em papel 

timbrado do Instituto Geográfico Português - Delegação Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo, sob a referência «Ofício n.º 0915/DRLVT/09», endereçado ao 

Presidente da Câmara Municipal de Abrantes e subordinado ao assunto 

«Esclarecimento sobre a resolução do processo de reclamação administrativa n.º 41/93, 

da freguesia de São Vicente, do concelho de Abrantes», no qual se deixou 

consignado, além do mais, o seguinte: «Relativamente aos fundamentos expressos 

nos ofícios enviados a esta Delegação a 21-08-09 e a 04-10-07, manifestamos a nossa 

concordância, ou seja, do destaque operado sobre o prédio n.º 37, da secção G, da 

freguesia de São Vicente, do concelho de Abrantes, pela escritura de compra e venda de 

7 de maio de 1992, não poderiam ter resultado mais de 2 parcelas de terreno, em 

conformidade com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de 

novembro, em vigor à época. 

» Acontece, porém, que, aquando a resolução do processo de reclamação administrativa 

n.º 41/93, em janeiro de 2004, na deslocação ao local do prédio, verificou-se que, 

embora a área do destaque para construção (8360 m2) e a expropriação para 

alargamento da via pública (840 m2) cumpri[sse]m os critérios de tolerância de áreas 

em vigor à época, o destaque em si procedia à criação de 3 parcelas distintas. 

» Tal discrepância, em nossa opinião, deve-se à interpretação do croqui apresentado 

para a realização da escritura de 7 de maio de 1992 que não coincide com a demarcação 

apresentada pelo proprietário da parcela para construção destacada do prédio n.º 37, da 

secção G, da citada freguesia, pelo que seria impossível a Delegação do IGP determinar à 

partida tal divergência sem efetuar a deslocação ao local do prédio. Em virtude da 

deslocação ao local do prédio só ser efetuada mediante pagamento da taxa de urgência 
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que visa assegurar os custos da resolução, somente em 2003 foi possível constatar os 

factos já expressos. 

» É de notar que tais discrepâncias são recorrentes não só no concelho de Abrantes, mas 

em praticamente todos os concelhos do distrito de Santarém, sobretudo nos períodos 

em que a utilização de Sistemas de Informação Geográfica por parte dos municípios e a 

exigência de levantamentos topográficos rigorosos por parte das Conservatórias não era 

prática comum. 

» Porém, tendo em consideração que o destaque efetuado e consequentemente o 

fracionamento do prédio rústico se fundamenta na alínea c) do artigo 1311.º do Código 

Civil, com base em informação jurídica emitida pelo Gabinete Jurídico deste Instituto 

fundamentada no n.º 3 do artigo 1379.º do Código Civil, procedeu-se à desanexação da 

parcela urbana com a área de 8360 m2 por ter caducado o prazo de anulação de 3 anos 

do ato de fracionamento expresso pela escritura de compra e venda de 7 de maio de 

1992. Por existir descontinuidade física entre os prédios sobrantes foram então criados 

os prédios n.º 52 e 53, da secção G, da freguesia de São Vicente, do concelho de 

Abrantes. 

» Esta prática tem sido uma das formas de fracionamento de prédios rústicos à revelia 

da legislação em vigor e que compromete a eficácia de qualquer bom plano de 

ordenamento do território, seja a nível municipal ou regional. De modo similar ao caso 

apresentado é frequente a realização de escrituras públicas, e agora de contratos 

públicos, de fracionamento de prédios rústicos com completo atropelo às unidades 

mínimas de cultura ou com criação de prédios encravados mas em que passados três 

anos, atingida a caducidade do prazo de anulação do ato de fracionamento, as parcelas 

resultantes passam a ser legítimas. 

» Pela escritura de compra e venda de 14 de janeiro de 2000, foi adquirido pela firma 

―Construções Jorge Ferreira & Dias‖ um prédio rústico, com a área de 27 640 m2. Por 

não serem mencionadas as confrontações do prédio, o técnico responsável ter-se-á 

equivocado ao assumir que a parte sobrante do prédio original composto pelos já 

referidos prédios n.º 52 e 53 corresponderia ao prédio transacionado em virtude de a 

área do mesmo ser praticamente idêntica ao somatório da área dos prédios n.º 52 e 53. 

» Depreende-se agora, confrontando a escritura de 7 de maio de 1992 e o croqui anexo à 

mesma, que o prédio com a área de 27 640 m2 corresponde somente ao prédio n.º 52 

como área de 25 640 m2. 

» Assim sendo, e em virtude de nenhum dos títulos apresentados justificar a área 

sobrante de 2 040 m2 relativa ao prédio n.º 53, em conformidade com o artigo 35.º do 

CIMI, por não ser conhecido com rigor o verdadeiro titular, o prédio n.º 53 será inscrito 

em nome do Estado Português. 

» Pelo exposto, conclui-se que: 
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» 1. O destaque da parcela urbana com a área de 8360 m2, embora em violação à 

legislação em vigor, foi realizado por ter caducado o prazo de anulação do ato de 

fracionamento; 

» 2. A Mercar, a Imoleasing, a Construções Jorge Ferreira & Dias e a Câmara Municipal 

de Abrantes não possuem títulos aquisitivos da parcela de terreno com área de 2 040 m2 

correspondente ao prédio rústico n.º 53, da secção G, da freguesia de São Vicente, do 

concelho de Abrantes; 

» 3. Pela inexistência de título aquisitivo, o prédio rústico n.º 53, da secção G, da 

freguesia de São Vicente, do concelho de Abrantes, será inscrito em nome do Estado 

Português, por ser desconhecido o proprietário correto; 

» 4. Recorrendo às possibilidades exaradas no Código do Registo Predial, os 

interessados deverão proceder à retificação dos títulos de propriedade em vigor, no que 

respeita à área e titularidade do prédio rústico n.º 53, da secção G, da freguesia de São 

Vicente, do concelho de Abrantes […]».  

1.15) Consta da caderneta predial rústica do Serviço de Finanças de Abrantes que a 

aqui autora foi titular do direito ao rendimento tributável do prédio rústico, sito 

no Olival da Barata, na freguesia de São Vicente, no concelho de Abrantes, com 

a área total de 25 640 m2, inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 

artigo 52, da secção G, resultante do prédio n.º 37.  

1.16) Consta igualmente da caderneta predial rústica do Serviço de Finanças de 

Abrantes que a aqui autora foi titular do direito ao rendimento tributável do 

prédio rústico, sito no Olival da Barata, na freguesia de São Vicente, no concelho 

de Abrantes, com a área total de 2 040 m2, inscrito na respetiva matriz predial 

urbana sob o artigo 53, da secção G, resultante do prédio n.º 37.  

1.17) A 14.10.2009 o aqui réu interpôs no Tribunal Judicial de Abrantes uma ação 

declarativa comum sob a forma ordinária contra a ora autora, peticionando o 

reconhecimento do direito de propriedade sobre o prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 7689 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Abrantes a seu favor sob o n.º 40 55/20 06 0407 da freguesia de S. Vicente e, 

em consequência, a declaração de extinção, com consequente ordem de 

cancelamento das inscrições matriciais e descrições registrais que colidissem 

com tal direito constituído.  

1.18) No âmbito do processo referido em 1.17), que correu termos no Tribunal 

Judicial de Abrantes sob o n.º 1148/09.1TBABT, foi a 15.07.2011 proferida 

sentença, na qual, depois de se deixar enunciada, no essencial, a factualidade 

referida nos pontos 1.1) a 1.16) supra, se deixou consignado, em sede de excurso 
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fundamentador fáctico-jurídico e segmento dispositivo o seguinte: «B) ANÁLISE 

DOS FACTOS E APLICAÇÃO DO DIREITO 

» § 0. Atento o objeto da presente ação, delimitado pelo respetivo pedido e cansa de pedir, as 

questões jurídicas nucleares que importa conhecer tomam o seguinte perfil e cadência: 

» Primeira, apurar se deve ser reconhecido o alegado direito de propriedade do A. sobre o prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 7689 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Abrantes a seu favor sob o n.º 4055/20060407 da freguesia de S. Vicente do concelho de 

Abrantes; 

» Segunda, caso se responda afirmativamente a essa questão, decidir se deve ser declarada a 

extinção e ordenado o cancelamento de todos os direitos e todas as inscrições matriciais e 

descrições registrais que colidam, com tal direito constituído. 

» § 1. Apreciemos a primeira questão, notando-se que esse prédio é o supra descrito na 

factualidade provada emergente das alíneas U) e V) da matéria de facto assente. 

» O direito de propriedade pode ser adquirido pelos diversos modos previstos no art2 1316.º do 

Código Civil: contrato, sucessão por morte, usucapião, ocupação, acessão e demais modos 

previstos na lei. 

» A causa de pedir nas ações reais é, de acordo com a teoria da substanciação, o ato ou facto 

jurídico de que deriva o direito de propriedade. Tem sido dominante na nossa doutrina e 

jurisprudência o entendimento de que, quem invoca em juízo o direito de propriedade sobre uma 

coisa, deverá efetuar a prova da sua aquisição originária. Assim, nomeadamente nas ações de 

reivindicação, não bastará ao autor a prova resultante do título constitutivo da aquisição derivada 

da propriedade, para que possa ver reconhecido o seu direito contra o possuidor ou detentor 

ilegítimo. Nas ações de reivindicação a causa de pedir reside no ato ou facto de que deriva o 

direito de propriedade, ou também na ocupação abusiva do prédio constituindo o reconhecimento 

do direito de propriedade o efeito jurídico que com a ação se pretende obter, de que deriva, como 

consequência lógica, a entrega da coisa reivindicada. 

» O direito de propriedade, regulado nos artigos 1302.º e seguintes do Código Civil, confere ao seu 

titular o gozo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição do seu objeto dentro dos 

limites da lei e com a observância das restrições por ela impostas . É um direito real pleno, porque 

acima dele não existe qualquer outro poder, e exclusivo, na medida em que o proprietário pode 

exigir que qualquer terceiro se abstenha de invadir a sua esfera jurídica. 

» O modo como o direito de propriedade entra na esfera jurídica do sujeito é regulado nos artigos 

1316.º e seguintes do Código Civil, relativos à aquisição da propriedade. 

» O legislador não diferenciou a aquisição do direito de propriedade, de acordo com a tradicional 

distinção doutrinal, entre os modos de aquisição derivada e originária. Na aquisição derivada ―… o 

direito adquirido funda-se ou filia- se na existência de um direito na titularidade de outra  

pessoa‖. A sua extinção ou limitação é que geram a aquisição do direito pelo novo titular, 

constituindo deste modo, a sua causa. Por seu turno, na aquisição originária ―...o direito adquirido 

não depende da existência ou extensão de um direito anterior, que poderá até não existir‖. 

» A usucapião constitui um dos modos de aquisição originária da propriedade sobre as coisas. A 

usucapião consiste, conforme decorre expressamente do disposto no art.º 1287.º do Código Civil, 

no facto de a posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por 

certo lapso de tempo, facultar ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a 

cujo exercício corresponde a sua atuação. Por sua vez, a posse é o poder de facto (corpus - 
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elemento material ou empírico) exercido por uma pessoa ou pessoas sobre determinada coisa por 

forma correspondente ao exercício de qualquer direito real (animus - elemento intencional ou 

psicológico; mas animus possidendi)‖. A verificação da usucapião depende de dois elementos: a 

posse e o decurso de certo período de tempo, variável consoante a natureza móvel ou imóvel da 

coisa. A posse, tal como definida no artigo 1251.º do Código Civil tem por base dois elementos: 

um, «o corpus», traduzido na prática de atos materiais sobre a coisa e o outro, o «animus sibi 

habendi», traduzido na intenção de exercer um poder sobre as coisas correspondente a um direito 

real no próprio interesse. O «corpus» é o exercício de poderes de facto que implica uma vontade 

de domínio, de poder jurídico-real, enquanto o «animus» pressupõe a vontade de agir como 

titular de um direito real, que se exprime em certa atuação de facto. A posse é, pois, o exercício de 

poderes de facto sobre uma coisa em termos de um direito real, rectius do direito real 

correspondente a esse exercício. 

» Em rigor, a presente ação não é de reivindicação, mas somente de reconhecimento do direito de 

propriedade, sendo assim somente ação de simples apreciação positiva. 

» Mas, conforme se decidiu, entre outros, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de 

julho de 2010, ―também [nos] casos em que o proprietário se limita a pedir a declaração de que é 

dono‖ se exige a prova da aquisição originária do direito de propriedade, cujo ónus incumbe a 

quem se arroga titular do respetivo direito. 

» Atenta a matéria de facto provada é inquestionável que o A. não demonstrou ter praticado, por 

si e eventualmente pelos antepossuidores, qualquer ato demonstrativo de posse. Por conseguinte, 

inviabilizada está a prova da aquisição por usucapião do direito de propriedade do prédio objeto 

do pedido. 

» Mais: com ou sem intenção, a verdade é que o A. nem sequer alegou factos suscetíveis de 

integrarem eventual posse do prédio e subsequente usucapião do mesmo. 

» Por conseguinte, não está demonstrada a aquisição originária do invocado direito de 

propriedade do imóvel. 

» Resta apreciar a via da aquisição derivada. 

» O A. centrou a sua alegação na aquisição dessa propriedade por contrato de permuta e na 

aquisição de propriedade estar registada a seu favor na Conservatória do Registo Predial de 

Abrantes.  

» Dispõe o art.º 7.º do Código do Registo Predial que ―O registo definitivo constitui presunção de 

que o direito existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o registo o define‖. 

Este artigo estabelece uma presunção registral, elidível mediante prova em contrário - presunção 

juris tantum nos termos do disposto no art.  350.º, n.º 2 do Código Civil. A presunção registral 

atua relevantemente em relação ao facto inscrito e aos sujeitos e objeto da relação jurídica dele 

emergente , mas já não em relação às áreas, composição e confrontações do respetivo prédio. 

» Por outro lado, recorde-se que os factos sujeitos a registo só produzem efeitos em relação a 

terceiros depois da data do respetivo registo, pelo que a aquisição da propriedade do prédio em 

causa por banda do A. só é oponível à Ré após a data da inscrição registral dessa aquisição. 

» Convém ainda mencionar que, por força do disposto no art.º 6.º, n.º 1, do Código do Registo 

Predial o direito que se inscreve em primeiro lugar no registo predial prevalece sobre os que se lhe 

seguirem relativamente aos mesmos bens, por ordem da data dos registos e, dentro da mesma 

data, pelo número de ordem das apresentações correspondentes. 
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» Os factos de que resulte transmissão de direitos ou constituição de encargos sobre bens imóveis 

não podem ser titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos a favor da pessoa de 

quem se adquire o direito ou contra a qual se constitui o encargo, conforme se prescreve no art.º 

9.º, n.º 1, do Código do Registo Predial. 

» Recordemos que o pedido do A. se reporta apenas ao reconhecimento do direito de propriedade 

do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob o n.º 4055/20060407. 

» O registo predial tem função essencialmente declarativa, e não constitutiva, pelo que não dá 

nem tira direitos. 

» Também o contrato de compra e venda ou o contrato de permuta não originam o direito de 

propriedade, mas apenas o transferem da esfera jurídica de um sujeito de direitos para a esfera 

jurídica de outro sujeito de direitos. O efeito do contrato quanto ao direito de propriedade não é 

constitutivo desse direito, mas meramente translativo. 

» Quem alega ser titular do direito de propriedade cuja aquisição está registada a seu favor tem o 

dever de alegar e provar também, para poder beneficiar da presunção registral, que o direito já 

existia na titularidade do transmitente. É preciso ainda que quem se arroga titular do direito de 

propriedade demonstre que o imóvel permutado integrava prédio ou parte de prédio pertencente 

ao transmitente e registado definitivamente a seu favor. É o que decorre do principio nemo plus 

iuris ad alium transfere potest quam ipse habet. 

» As inscrições matriciais em nada colidem com o direito de propriedade, nem atribuindo-o, nem 

negando-o. 

» Vejamos se o A. logrou provar tais requisitos legais.  

» Não oferece dúvidas de que a aquisição, por permuta com a sociedade Mercar, Lda. , do prédio 

assim aí descrito está efetuada a favor do A. desde 7 de abril de 2006. 

» Mas igualmente está demonstrado que o A. não demonstrou que a Mercar adquiriu esse prédio - 

totalmente ou em parte — seja por via originária, seja por via translativa ou derivada. 

» Provou-se que a área vendida pela Maria Clara Fonseca à Imoleasing e, depois, por esta à 

Mercar é de pelo menos 8360 m2 e que esta tem essa área vedada, não a tendo, assim, permutado 

com o Autor. 

» O título de aquisição pela Mercar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Abrantes sob o n.º 1886, adquirido à Imoleasing, não comporta a aquisição do prédio que veio a 

permutar ao A. por via da escritura de retificação à permuta, pois que isso não está demonstrado 

pelos factos apurados. 

» Quanto aos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob os n.os 3042 e 

4054, cujas descrições foram inutilizadas por anexações, dando origem ao prédio descrito nessa 

Conservatória sob o n.º 4055, não se provou existir título que atribuísse ao transmitente desses 

prédios para o A. a titularidade dos respetivos direitos de propriedade. 

» Acresce que o remanescente do prédio originário, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Abrantes sob o n.º 1310 e após desanexação da parte de pelo menos 8360 m2 vendida à 

Imoleasing e depois por esta à Mercar, está registado a favor da Ré desde 17 de janeiro de 2000, 

por o ter adquirido por contrato de compra e venda à transmitente proprietária Maria Clara 

Fonseca. Essa presunção registral não foi elidida.  

» Numa palavra, antes dos factos provados resulta que o A. não provou que a Mercar fosse 

proprietária do prédio objeto do pedido antes ou à data da permuta inicial e mesmo da permuta 

retificada, nem demonstrou que esse prédio, rectius a parcela integrante de 1627 m2, tinha a sua 
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aquisição inscrita a favor da Mercar antes das permutas original ou retificada terem sido 

realizadas e de o registo desse prédio ter sido efetuado a favor do A. em 7 de abril de 2006; e nada 

mais se provou sobre o transmitente da parte restante do prédio objeto do pedido. 

» Não pode, assim, o A. beneficiar da presunção registral invocada. 

» Note-se que a Ré beneficia também de presunção registral a seu favor, não elidida, como se 

disse. 

» Fácil é de ver que o que se devia ter discutido na presente ação era a aquisição originária do 

direito de propriedade por usucapião, prova maior da aquisição desse direito, reportada a áreas e 

configurações concretas. 

» Por conseguinte e sem necessidade de mais pormenorizada argumentação, deve ser negada a 

pretensão do A. quanto ao reconhecimento do seu alegado direito de propriedade sobre o prédio 

objeto do pedido formulado na ação. 

» § 2. Em face do exposto, fica prejudicada a apreciação da segunda questão enunciada, pois que 

também não pode proceder o respetivo segmento do pedido formulado pelo Autor. 

» § 3. Face aos contornos do litígio, cedo se percebeu que a matéria alegada pelas partes e o 

pedido expresso pelo A. não resolveria definitivamente o litígio material entre as partes. Este 

reclama a discussão da aquisição originária do direito de propriedade, e respetiva titularidade, 

sobre a parcela de terreno em causa, bem como a discussão dos exatos limites dessa parcela. Para 

tanto a inscrição registral é meio manifestamente insuficiente e a presente ação não vedará aquela 

discussão. 

» Uma nota mais para afirmar que o pedido genérico formulado pelo A. atinente a cancelamento 

de inscrições matriciais e descrições registrais deveria ter sido formulado em termos precisos e 

definidos. 

» Ainda se menciona que não se justificaria ter proferido despacho de convite ao aperfeiçoamento 

para alegação de factos tendentes à demonstração da aquisição originária, porquanto lhe faltava 

por completo a respetiva causa de pedir - o A. não quis configurar a presente ação nesses termos. 

» § 4. As custas da ação, ante o plasmado nos n.os 1 e 2 do art.º 446.º do Código de Processo Civil e 

o sentido decisório desta sentença, são a suportar pelo A.. 

» IV. DECISÃO 

» Pelo exposto, o Tribunal decide: 

» a) Julgar a presente ação totalmente improcedente, por não provada e, em consequência, 

absolver a ré do pedido; 

» b) Condenar o A., no pagamento das custas da ação […]».                                                                                                                                             

1.19) A sentença referida em 1.18) foi confirmada por acórdão do Tribunal da Relação 

de Évora de 22.03.2012.  

1.20) Por decisão sumária de 13.09.2012 o Supremo Tribunal de Justiça julgou 

inadmissível o recurso interposto pelo ora réu do acórdão referido em 1.19).  

1.21) Em função das decisões referidas em 1.19) e 1.20), a decisão referida em 1.18) 

transitou em julgado a 01.10.2012.  

1.22) Ainda com referência à discussão da propriedade do prédio referido em 1.1), o 

ora réu intentou contra a sociedade Mercar uma ação que correu termos sob o 
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n.º 818/13.4TBABT na Secção Cível – J 1 da Instância Central da Comarca de 

Santarém, no âmbito do qual foi homologada por sentença transitada em 

julgado transação com os seguintes termos: «1.º - Autor e ré reconhecem que o 

Município de Abrantes é dono e legítimo possuidor do prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 7689 da freguesia de São Vicente, do concelho de Abrantes (hoje com a área 

total de 2167,00m2) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob o 

n.º 4055/20060407 e que correspondia anteriormente ao artigo urbano 7679 da mesma 

freguesia e concelho e descrição 04054/070406, por o Município o haver recebido por 

escritura de permuta n.º 1/2006 outorgada aos 07/01/2006 à qual reconhecem plena 

validade e eficácia; 

» 2.º - Para além desta aquisição derivada, ao Município também aproveita a aquisição 

de tal prédio por usucapião por a posse derivada deste título por parte da MERCAR ter 

sido transmitida ao Município na escritura de permuta n.º 1/2006 e por a ré ter 

adquirido o prédio e sobre ele exercido posse, que se traduziu na sua utilização e 

ocupação desde pelo menos a data do contrato promessa de compra e venda e 

posteriormente a escritura pública de compra e venda, datada de 07/05/1992 exarada 

de fls. 67 verso a fls. 69 do livro de notas 651-A do oitavo Cartório Notarial de Lisboa, 

em que Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca, vendeu à sociedade Imoleasing - 

Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, S.A., pelo preço de quinze milhões 

oitocentos e oitenta e quatro mil escudos, uma parcela de terreno destinada a 

construção urbana, com a área de 8.360m2, a confrontar pelo norte com a estrada 

nacional, sul com a parte do prédio de onde é desanexado pertença da vendedora, 

poente com Fernando Antunes Farinha Pereira e do nascente com via pública, a 

desanexar do artigo rústico 37 da secção G. Pela apresentação 14 de 13/10/1994 foi 

registada a aquisição do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 5686, com a área 

total de 8.360m2 e descrito na CRP de Abrantes sob o n.º 1886/19930920, a favor da 

Mercar por aquisição à Imoleasing, Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, S.A. 

» 3.º - Posse que já exerciam os anteriores possuidores do prédio Maria Clara de Matos 

Garcia da Fonseca e antes desta Isilda Rosa de Matos Garcia da Fonseca, há mais de 30 

anos, sem interrupção, de forma pública, pacífica, de boa-fé, sem oposição de 

ninguém».  

1.23) Ainda com referência à discussão da propriedade do prédio referido em 1.1), na 

sequência das decisões referidas em 1.18) e 1.22), e após terem sido apreendidos 

para a massa insolvente da aqui autora os prédios referidos em 1.14), 1.15) e 

1.16), o aqui réu instaurou contra a ora autora e respetivos credores uma ação 

que correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, Juízo de 

Comércio de Santarém - Juiz 2, sob o n.º 1692/12.3TBABT-M, ao abrigo do 

disposto nos artigos 141.º, n.º 1 e 146.º, n.ºs 1 e 2 do CIRE para restituição e 
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separação de bens da massa insolvente, contra os réus, peticionando que seja 

decidido pela restituição ao Município de Abrantes da área de 1627m2 do prédio 

correspondente ao artigo rústico 53 da secção G da União das Freguesias de 

Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede, inscrito na matriz a favor da 

insolvente Construções Jorge Ferreira & Dias, Lda., descrito na Conservatória 

do Registo Predial a seu favor por aquisição a Maria Clara de Matos Garcia da 

Fonseca, sob o n.º 1310/19900605, ap. 10 de 17/01/2000.  

1.24) No âmbito do processo referido em 1.23) foi a 27.05.2018 proferida sentença na 

qual se deixou consignado, no respetivo excurso fundamentador e segmento 

dispositivo, além do mais, o seguinte: «DE DIREITO: 

» Da aquisição pelo Autor da parcela de terreno com a área de 1627m2 do prédio 

correspondente ao artigo rústico 53 da secção 1G da União das Freguesias de Abrantes 

(São Vicente e São João) e Alferrarede, inscrito na matriz a favor da insolvente 

Construções Jorge Ferreira & Dias, Lda., descrito na Conservatória do Registo Predial a 

seu favor por aquisição a Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca, sob o n.º 

1310/19900605, ap. 10 de 17/01/2000, com o valor patrimonial atual de 30,00€, com as 

seguintes confrontações: norte com Mercar, do nascente com Mercar e outros e do sul e 

poente com Município, o qual consta da verba n.º 12: 

» Conforme acima mencionado, foi proferido despacho saneador, em sede do qual foi 

julgada verificada a exceção de caso julgado, no que tange à causa de pedir alegada pelo 

Autor Município de Abrantes referente à aquisição derivada da área de 1627m2 do 

prédio correspondente ao artigo rústico 53 da secção 1G da União das Freguesias de 

Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede (verba 12 do auto de apreensão) e, 

consequentemente, foram absolvidos os Réus da instância, nessa parte. 

» Assim sendo, o objeto do presente litígio cinge-se à questão da aquisição originária do 

direito de propriedade do Autor, por via do instituto da usucapião. 

» O Autor Município de Abrantes veio alegar que essa questão também se mostra 

ultrapassada, uma vez que se encontra munido de uma sentença, em sede da qual se 

reconhece que o mesmo é dono e legítimo proprietário da parcela em discussão, quer 

por via da aquisição derivada, quer mesmo por via do instituto da usucapião. 

» Refere-se, pois, à ação que correu termos [sob o] n.º 818/13.4TBABT na Secção Cível 

– J 1 da Instância Central da Comarca de Santarém, em que era Autor o Município de 

Abrantes e Ré Mercar – Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, 

Lda., em sede da qual foi homologada por sentença transitada em julgado a transação 

[…] 

» Ora, com o devido respeito, a alegação em causa, rasa a má-fé processual, é uma 

afirmação totalmente temerária e despropositada. 
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» A perspetiva do Autor leva a que, no limite, qualquer pessoa possa adquirir todos os 

imóveis que bem entender, bastando propor uma ação contra um qualquer terceiro e 

fazer uma transação com o mesmo, onde uma declara que a outra é proprietária por via 

de qualquer modo de aquisição da propriedade. 

» Obviamente que a força vinculativa de uma sentença transitada em julgado tem os 

limites a que alude o artigo 619.º do CPC, que determina que ―transitada em julgado a 

sentença ou o despacho saneador que decida do mérito da causa, a decisão sobre a 

relação material controvertida fica a ter força obrigatória dentro do processo e fora dele 

nos limites fixados pelos artigos 580.º e 581.º (…)‖, referindo-se estes preceitos à noção 

e requisitos da litispendência e do caso julgado. 

» A exceção de caso julgado pressupõe a repetição de uma causa já julgada, havendo 

essa repetição quando há identidade de sujeitos, de pedido e de causa de pedir. 

» Ora, sem necessidade de grandes considerações, inexiste evidentemente identidade de 

sujeitos, uma vez que nenhum dos aqui Réus interveio na citada ação, não sendo a 

sentença homologatória a estes vinculativa. 

» Prosseguindo. 

» De acordo com o disposto no artigo 1316.º do CC, o direito de propriedade adquire-se 

por contrato, sucessão por morte, usucapião, ocupação, acessão. 

» Sendo a usucapião uma forma de aquisição originária do direito real, destrói qualquer 

outro direito anterior. Assim, feita a prova da posse com as características exigidas para 

a usucapião, fica provado o direito real de que o autor se arroga. 

» De acordo com o artigo 1251.º do CC, a posse traduz-se no exercício de poderes de 

facto sobre uma coisa em termos do direito de propriedade ou de outro direito real, 

integrando dois elementos: o corpus – seu elemento material – que consiste no domínio 

de facto sobre a coisa, traduzido no exercício efetivo de poderes materiais sobre ela, ou 

na possibilidade física desse exercício; e o animus, que consiste na intenção de exercer 

sobre a coisa como seu titular, o direito real correspondente àquele domínio de facto – 

vide Henrique Mesquita, in Direitos Reais, pág. 66 e 67. 

» Em conformidade com o artigo 1287.º do CC, a usucapião baseia-se na posse do 

direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, com determinadas 

características e durante certo lapso de tempo. 

» Volvendo ao caso concreto, atenta a factualidade dada como provada, o Autor não 

logrou provar o exercício por si e por parte dos alegados antepossuidores [Isilda Rosa de 

Matos Garcia da Fonseca, Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca, Imoleasing - 

Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, S.A. e Mercar – Sociedade Portuguesa de 

Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. – para efeito de sucessão na posse (artigo 

1255.º do CC)], de quaisquer atos materiais (corpus) sobre a parcela de terreno com a 

área de 1627m2 do prédio correspondente ao artigo rústico 53 da secção 1G da União das 

Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede, inscrito na matriz a favor 

da insolvente Construções Jorge Ferreira & Dias, Lda., descrito na Conservatória do 
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Registo Predial a seu favor por aquisição a Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca, sob 

o n.º 1310/19900605, ap. 10 de 17/01/2000, com o valor patrimonial atual de 30,00€, 

com as seguintes confrontações: norte com Mercar, do nascente com Mercar e outros e 

do sul e poente com Município, o qual consta da verba n.º 12. 

» Esses factos seriam essenciais (como ponto de partida) para a prova da aquisição 

originária do direito de propriedade sobre a parcela de terreno, por via do instituto da 

usucapião, como acima mencionado. 

» Com efeito, àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos seus factos 

constitutivos – n.º 1 do artigo 342.º do CC. 

» Os direitos de que as pessoas são titulares no confronto com outras têm a sua essência 

em factos que os constituem, pelo que se deles se pretenderem prevalecer em juízo têm, 

em regra, de os alegar e provar. 

» In casu, o ónus da prova dos factos constitutivos do direito do Autor, a este incumbia, 

ou seja, de que havia adquirido o direito de propriedade sobre o bem apreendido no 

processo de insolvência para a massa insolvente. 

» Ao não cumprir esse ónus, não pode proceder a sua pretensão de separação. 

» * 

» DECISÃO: 

» Assim sendo, face ao exposto e pelos motivos expendidos, julgo a ação totalmente 

improcedente, por não provada e, em consequência, absolvo os Réus MASSA 

INSOLVENTE DE CONSTRUÇÕES JORGE FERREIRA & DIAS, LDA., OS CREDORES 

constantes da insolvência e CONSTRUÇÕES JORGE FERREIRA & DIAS, LDA do 

peticionado contra si nesta ação pelo Autor MUNICÍPIO DE ABRANTES […]».  

1.25) Entretanto, após a celebração da escritura de 14.01.2000 referida em 1.11), a 

aqui autora apresentou a 04.10.2000 junto dos serviços competentes do aqui 

réu um pedido de informação prévia, com a referência «Operação de 

Loteamento. Encosta Norte — Abrantes», que seria tramitado nos serviços da 

entidade demandada sob o n.º «1261/00».  

1.26) Do pedido de informação prévia referido em 1.25) constava uma «Memória 

Descritiva» na qual se deixou consignado, além do mais, o seguinte: 

«Requerente: CONSTRUÇÕES JORGE FERREIRA & DIAS, LDA.  

» Localização: Encosta Norte - Abrantes 

» Freguesia: S. Vicente  

» Área Total do Terreno: 77 858 m2 

» 1 — INTRODUÇÃO 

» A presente Memória Descritiva é parte integrante de um Pedido de Informação Prévia 

a propor à Câmara Municipal de Abrantes nos termos do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

448/91, de 29 de novembro com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de 
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dezembro e restante legislação complementar, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

292/95, o Decreto-Regulamentar n.º 63/91 e a Portaria n.º 1182/92. 

» […] 

» 2 — OBJECTIVOS DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

» Tendo em conta que o Promotor da urbanização já tinha a aprovação da fase de 

Operação de Loteamento para uma das parcelas de terreno envolvidas, e que só 

posteriormente adquiriu as restantes 2 parcelas, pode-se sintetizar nos seguintes termos 

os objetivos gerais deste Pedido de Informação Prévia: 

» 1. Englobar num único projeto mais coerente, os 3 terrenos adquiridos; 

» 2. Garantir numa Informação Prévia o conjunto de direitos que possibilitem a 

gestação do projeto de ―loteamento‖ com mais tranquilidade; 

» 3. Garantir a Informação Prévia antes da turbulência do processo de discussão Pública 

do Plano de Urbanização de Abrantes. 

» 3 — ENQUADRAMENTO URBANO 

» 3.1 — LOCALIZAÇÃO 

» O terreno a lotear localiza-se na Encosta Norte da cidade de Abrantes, entre a Av. 

Defensores de Chaves e EN 3, na Freguesia de S. Vicente, dentro do perímetro urbano 

da Cidade de Abrantes. 

» 3.2 — CADASTRO 

» O terreno é constituído atualmente por 3 artigos distintos, registados na Conservatória 

do Registo Predial de Abrantes com os seguintes números: 

» Artigo n.º 02912/100599  com 44 138 m2 

» Artigo n.º 01310/050690  com 27 640 m2 

» Artigo n.º 01540/261291  com 6080 m2 

» Área Total do terreno:  77 858 m2  

» 3.3 — ÁREA DE INTERVENÇÃO 

» De modo a realizar uma intervenção urbanística coerente para o local, propomos ao 

nível do desenho urbano e do futuro loteamento, o envolvimento de uma pequena 

parcela de terreno pertencente atualmente ao Município, com uma área a confirmar de 

aproximadamente 4797 m2. 

» Nesse sentido considerámos uma possível permuta de terrenos de igual dimensão 

localizados dentro da área de intervenção, de acordo com a Planta de proposta de 

permutas de terrenos, Desenho n.º 03. 

» Mantendo em termos numéricos a mesma área de terreno, esta estratégia de permutas 

permite:  

» Realizar um desenho urbano mais coerente e de melhor qualidade; 

» Transmitir para o Município um terreno de maior qualidade, tendo em conta a 

localização e a sua apetência natural para a implantação de equipamentos; 
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» Evitar que o terreno do Município ficasse encravado entre urbanizações, 

inviabilizando a sua utilização. Este cenário seria agravado pela reduzida dimensão da 

sua largura […]».  

1.27) O pedido de informação prévia referido em 1.25) foi ainda instruído, além do 

mais, com o seguinte mapa: 

 

1.28) O pedido de informação prévia referido em 1.25) viria a ser deferido por 

deliberação da Câmara Municipal de Abrantes de 18.12.2000.  

1.29) A 19.12.2001 a aqui autora apresentou junto dos serviços competentes do aqui 

réu um pedido de licenciamento da operação de loteamento a que se reportava o 

pedido de informação prévia referido em 1.25), deferido pela deliberação 

referida em 1.28).  

1.30) O pedido de licenciamento de loteamento referido em 1.29) seria tramitado na 

Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de 

Abrantes sob o n.º «1556/01». 

1.31) Do pedido de licenciamento de loteamento referido em 1.29) constavam o 

prédio referido em 1.14) e 1.16), tal como constava do pedido de informação 

prévia referido em 1.25), deferido pela deliberação referida em 1.28). 

1.32) O pedido de licenciamento foi objeto de apreciação e discussão pública 

promovida pelo aqui réu durante o ano de 2002. 

1.33) No âmbito do período de discussão pública referido em 1.32), a sociedade 

Mercar apresentou uma reclamação junto do aqui réu, alegando que uma 

parcela de terreno englobada no pedido de loteamento, que se reportava ao 
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prédio referido em 1.14) e 1.16), não pertencia à autora mas àquela reclamante, 

em função dos atos referidos em 1.2) e 1.5).  

1.34) A 23.10.2002 o ora réu expediu o ofício com a referência «16038/02», 

endereçado à aqui autora, dando conta da reclamação referida em 1.33) e 

notificando a aqui demandante para «[…] no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

prova de que a parcela mencionada [era] sua propriedade […]».  

1.35) A autora apresentou instrumento escrito, em resposta à comunicação referida 

em 1.34), sustentando, em síntese, que havia adquirido 27 640 m2 enquanto que 

a Mercar comprara 8360 m2, motivo pelo qual o prédio em apreço não podia 

pertencer à reclamante.  

1.36) No âmbito do procedimento referido em 1.30), foi elaborado a 20.01.2003 

instrumento escrito em papel timbrado do ora réu, sob a designação 

«Informação Interna», subscrita pelo Diretor do Departamento da 

Administração Geral da Câmara Municipal de Abrantes, com o seguinte teor: 

«Foi junta ao processo reclamação da Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e 

Reparação de Automóveis, Lda., relativamente à posse de parcela que, no loteamento 

acima referido, aparece com área destinada a equipamentos (que terá 1752 m2) e que, de 

acordo com o reclamante, ter-lhe-á sido vendida há 11 anos. 

» Junta uma escritura onde se nota que foi vendida uma área com 8360 m2 a Imoleasing 

- Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, SA. 

» Construções Jorge Ferreira e Dias Lda., por sua vez vem referir que ―compraram 27 

640 m2 enquanto que a Mercar comprou 8360 m2, razão pela qual não pode alegar 

pertencer-lhe‖, juntando certidão da Conservatória do Resisto Predial de Abrantes. 

» O que dizer? 

» 1. a) É facto que houve a referida escritura de compra e venda a favor de Imoleasing - 

Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, SA com a área de aquisição de 8360 m2. 

» b) A escritura dá-nos informação sobre as confrontações, mas não a confirmação 

geométrica de bem negociado. 

» c) No processo de licenciamento n.º 1535/91 em nome de Maria Clara de Matos Garcia 

da Fonseca, há plantas de implantação com inclusão da área em litígio (desenho n.º 1 

relativo a instalação telefónica) e respetiva planta onde consta implantações das 

instalações da Mercar com aparente linha de delimitação a sul paralela à Avenida D. 

João I.  

» d) Diz-se também na 3.ª linha da folha das assinaturas da fotocópia da escritura 

outorgada - 7/5/1992 em frase aparentemente truncada ou com deficiência de 

pontuação: ―não resultando do destaque mais de duas parcelas de terreno‖. 

» A assim ser, pressuporia a manutenção em continuidade do prédio originário. 
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» 2. Quanto à argumentação de Construções Jorge Ferreira e Dias, não possuímos 

elemento cadastral da delimitação geométrica da parcela. Ainda que possamos assentar 

que o seu raciocínio está correto, quanto à soma das áreas, não temos os elementos de 

localização corretos das parcelas. 

» 3. A Conclusão a extrair: 

» — O processo do loteamento carece de decisão final. 

» — A área em litígio constitui no referido loteamento espaço para equipamentos de 

natureza público. 

» — Por força do art.º 16.º n.º 2 do DL 448/91, de 29/11 na redação da Lei 26/96 de 1/8, 

estas parcelas constituem área de cedência e integram-se automaticamente no domínio 

público com a emissão do alvará. 

» — A aceitação da referida parcela significa registá-la no domínio público municipal, 

transferindo o eventual litígio com terceiros para os serviços da Câmara Municipal. 

» — A sugestão é que não se aceite como área de cedências a referida parcela, dado a 

incerteza jurídica quanto à propriedade. Não é a Câmara Municipal obrigada a aceitar 

um bem sobre que é questionada a titularidade. 

» — A sugestão passa pela emissão do alvará (quando estiver na altura) sem 

consideração do referido espaço, prevenindo-se porém, compensação se contabilizados 

as restantes áreas de cedências, assim for exigível.»  

1.37) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.30), a informação referida em 

1.36) foi submetida à deliberação da Câmara Municipal de Abrantes na sua 

reunião de 03.02.2003, tendo sido consignada em ata, por minuta, deliberação 

com o seguinte teor: «Informação do Diretor do Departamento de Administração 

Geral - datada de 20 de janeiro de 2003, informando na sequência de uma reclamação 

apresentada pela Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de 

Automóveis, Lda., relativamente ao loteamento de uma parcela de terreno, sita na 

Encosta Norte, em Abrantes, requerido por Construções Jorge Ferreira & Dias, Lda.,- 

1566/01. 

» Deliberação: Por unanimidade, deve proceder-se à audiência escrita do interessado, 

nos termos dos Artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

dando-se-lhe conhecimento do sentido provável da deliberação final, que consta: 

» Não aceitar a parcela de terreno em litígio como área de cedência, atendendo às 

dúvidas quanto à propriedade por parte de Construções Jorge Ferreira & Dias. De 

acordo com as três certidões da Conservatória do Registo Predial apresentadas e que 

abrangem a área a lotear não decorre que alguma se refira se refira à parcela situada 

entre a propriedade municipal e a Mercar. Não pode o Município aceitar a parcela para 

o domínio público, quando não é provada a legitimidade sobre a mesma. 

» O loteador deverá apresentar alterações ao projeto de loteamento, no prazo de 60 dias, 

de forma a não incluir a parcela de terreno objeto de incerteza jurídica. 
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» Pode o interessado pronunciar-se no prazo de 10 dias, podendo consultar o processo 

nos serviços municipais, na Praça Raimundo Soares, entre as 9.00 - 12. 30 e as 14.00 - 

17.30 horas. 

» Nada sendo dito, é esse o teor final da deliberação produzindo os seus efeitos 

definitivos após o decurso do referido prazo.»   

1.38) A aqui autora foi notificada do teor da deliberação referida em 1.37) por 

comunicação expedida pelo réu sob a referência «Ofício n.º 3161/03», datada de 

12.02.2003.  

1.39) Na sequência da deliberação referida em 1.37), a aqui autora, na qualidade de 

loteadora do procedimento referido em 1.30), apresentou a 20.02.2003 nesse 

mesmo procedimento e junto do ora réu um requerimento com alteração do 

pedido de loteamento, no qual deixou consignado, além do mais, o seguinte: 

«CONSTRUÇÕES JORGE FERREIRA & DIAS, LDA., Pessoa Coletiva n.º 502 407 093, 

com sede social em Abrantes, na Rua N. Sra. Das Graças, Chaínça, 2200 - 156 Abrantes, 

enquanto proprietária de um conjunto terrenos localizados na Encosta Norte em 

Abrantes, Freguesia de S. Vicente no Concelho de Abrantes vem apresentar elementos 

retificados ao processo de Operação de Loteamento n.º 1566/01. 

» Os elementos apresentados dão cumprimento à decisão da CMA de 03.02.2003, 

alterando as áreas de cedência por forma a não incluir uma pequena parcela de terreno 

alvo de dúvida sobre a sua propriedade, conforme reclamação apresentada durante o 

fase de inquérito público. 

» Apresentam-se assim novos elementos desenhados com uma proposta de áreas de 

cedência já apresentada ao Sr. Vereador Pina da Costa em reunião no dia 14.02.2003.» 

1.40) Do requerimento referido em 1.39) constava uma nova planta de síntese do 

loteamento, aí indicando:   

a. como área total do terreno: 77 858,00 m2; 

b. como terreno a lotear (a tracejado grosso): 70 673,00m2; 

c. como área restante (a tracejado fino), fora da área de intervenção do 

loteamento: 7158,00m2, sendo: 

 5433,00m2 de uma parcela situada a sul junto da Av. 

Defensores de Chaves; 

 a parcela a que se reportava o prédio referido em 1.14) e 1.16) 

a poente, com a área de 1752,00m2. 
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1.41) Do requerimento referido em 1.39) constava ainda uma Memória Descritiva na 

qual se deixou consignado, além do mais, o seguinte: «Requerente: 

CONSTRUÇÕES JORGE FERREIRA & DIAS, LDA.  

» Localização: Encosta Norte - Abrantes 

» Freguesia: S. Vicente  

» Área Total do Terreno: 77 858 m2 

» Área do Terreno a Lotear: 70 673,00m2; 

» 1 — INTRODUÇÃO 

» A presente Memória Descritiva é parte integrante de um Projeto de Licenciamento de 

Operação de Loteamento a propor à Câmara Municipal de Abrantes ao abrigo disposto 

no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-

Lei 177/2001 de 4 de junho e restante legislação complementar, nomeadamente a 

Portaria n.º 1110/2001 e a Portaria 1136/2001. 

» O terreno a lotear localiza-se na Encosta Norte, entre a Av. Defensores de Chaves e EN 

3, Freguesia de S. Vicente, dentro do perímetro urbano da Cidade de Abrantes. 

» Em termos de Ordenamento Municipal, o presente projeto encontra-se apenas 

abrangido pelas normas, princípios e regulamento do PDM de Abrantes. 

» O presente Projeto de Operação de Loteamento agora apresentado dá cumprimento à 

INFORMAÇÃO PRÉVIA de 2000/12/22 - Proc. 1261/00, Ofício n.º 20097/00.  

» […] 

» 2 — ENQUADRAMENTO URBANO 

» 2.1 — LOCALIZAÇÃO 

» O terreno a lotear localiza-se na Encosta Norte da cidade de Abrantes, entre a Av. 

Defensores de Chaves e EN 3, na Freguesia de S. Vicente, dentro do perímetro urbano 

da Cidade de Abrantes. 

» 2.2 — CADASTRO 

» O terreno é constituído atualmente por 3 artigos distintos, registados na Conservatória 

do Registo Predial de Abrantes com os seguintes números: 

» Artigo n.º 02912/100599  com 44 138 m2 

» Artigo n.º 01310/050690  com 27 640 m2 

» Artigo n.º 01540/261291  com 6080 m2 

» Área Total do terreno:  77 858 m2  

» 2.3 — ÁREA DE INTERVENÇÃO 

» Do terreno original com 77858 m2 foram envolvidos no Loteamento apenas 70 673 m2, 

ficando uma área restante do Artigo n.º 01310/050690 com 7 185 m2. 

» […] 

» 5 — ÍNDICES E INDICADORES URBANÍSTICOS 

» […] 

» 5.2 — INDICADORES URBANÍSTICOS DA PROPOSTA 
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» Área total do terreno      77 858 m2 

» Área do terreno a lotear     70 673 m2 

» Área restante       7185 m2 

» Área total dos Lotes      16 512 m2 

» Número de Lotes      27 

» Área total de implantação     14 737 m2 

» Área total de construção (sem estacionamento)  55 640 m2 

» Número de Edifícios      35 

» Área total de construção para habitação (a.b.c.)  46 240 m2 

» Número total de Fogos     315 

» Área total de construção para Comércio (a.b.c.)  8391 m2 

» Número total de Comércios     57 

» Área total de construção para Serviços (a.b.c.)   1009 m2 

» Número total de Serviços     7 

» Área total de construção para Estacionamentos (a.b.c.)  14 757 m2 

» Número de estacionamentos cobertos    441 

» Área total de construção     70 397 m2 

» Área destinada a Espaços Verdes e de Utilização Coletiva 13.421 m2 

» Área destinada a Equipamentos de Utilização Colectiva 15.838 m2 

» Área destinada a Arruamentos    24 902 m2 

» Número de estacionamentos públicos descobertos  529 lugares 

» Número total de Estacionamentos    970 lugares 

» Área total de Cedências para o Domínio Público  54 161 m2 

» 5.3 — ÍNDICES URBANÍSTICOS DA PROPOSTA 

» Coeficiente de Ocupação do Solo (COS)   0.21 

» Densidade (fogos/ha)      44.6 

» Número total de habitantes     945 

» Número máximo de pisos     7 […]». 

1.42) No âmbito do procedimento referido em 1.30), foi elaborado a 10.03.2003 

instrumento escrito em papel timbrado do ora réu, sob a designação 

«Informação Interna», subscrita pelo Chefe da Divisão de Obras Particulares e 

de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Abrantes, com o seguinte teor: 

«Relativamente ao processo de loteamento em epígrafe, informa-se que, na sequência 

da informação técnica n.º 27/02, foi submetido a discussão pública e que foi alterado 

por forma a eliminar da área a lotear, uma parcela de terreno que foi objeto de 

reclamação por parte da MERCAR, que a considera como sua propriedade. Esta parcela 

de terreno, foi substituída por uma outra, com a mesma área, retirada da parte do 

terreno que não era objeto de loteamento, pelo que se mantém os indicadores 
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urbanísticos previstos na proposta inicial, que não sofreu alteração. Em face do exposto, 

retoma-se o teor da informação n.º 27/02, procedendo-se a pequenos ajustamentos. 

» […] 

» Sendo as medidas preventivas desnecessárias, sugere-se a aprovação do loteamento.  

» Os indicadores urbanísticos para a proposta de loteamento são os seguintes: 

 

» […]».  

1.43) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.30), a informação referida em 

1.42) foi submetida à deliberação da Câmara Municipal de Abrantes na sua 

reunião de 24.03.2003, tendo sido consignada em ata, por minuta, deliberação 

com o seguinte teor: «Informação da Divisão de Obras Particulares e Serviços 

Urbanos - datada de 10 de março de 2003, informando relativamente ao loteamento de 

um terreno na Encosta Norte - Abrantes, requerido por Construções Jorge Ferreira e 

Dias, Lda. - 1566/01. 

» Deliberação: Por unanimidade, aprovado o referido processo de loteamento, nos 

termos da informação da Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos, que se dá 

por transcrita, devendo o processo ser completado com a apresentação dos projetos das 

especialidades, no prazo de um ano, nomeadamente infraestruturas viárias, redes de 

abastecimento de águas, esgotos e drenagem, de gás, de eletricidade, de 

telecomunicações e arranjos exteriores, contendo orçamento da obra por especialidades 

e global, nos termos previstos no art.º 9.º da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de setembro. 
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» É dispensada a audiência dos interessados nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo.»  

1.44) A aqui autora foi notificada do teor da deliberação referida em 1.43) por 

comunicação expedida pelo réu sob a referência «Ofício n.º 5846/03», datada 

de 02.04.2003.  

1.45)  A 02.04.2004 a ora autora apresentou requerimento junto do réu, ainda no 

âmbito do procedimento referido em 1.30), para aprovação do pedido de 

licenciamento das obras de urbanização referentes ao projeto de operação de 

loteamento n.º 1566/01, por fases, em cinco fases.  

1.46) O requerimento de faseamento referido em 1.45) foi deferido por deliberação da 

Câmara Municipal de Abrantes de 05.07.2004.  

1.47)  No âmbito do procedimento referido em 1.30), foi elaborado a 14.10.2004 

instrumento escrito em papel timbrado do ora réu, sob a designação 

«Informação», na qual se deixou consignado, além do mais, o seguinte: «O 

requerente apresentou em 2/4/2004, sob o registo L 000917, plano de faseamento para 

as obras de urbanização. O presente plano comporta 5 (cinco) fases: 

» Fase 1: Execução de infraestruturas e vias + áreas públicas. 

» Lotes abrangidos: 1,2,3,6,7,8 e 9  

» Prazo de execução: 36 meses; 

» Orçamento parcial: € 856 258,38  

» Fase 2: Execução de infraestruturas e vias + áreas públicas  

» Lotes abrangidos: 4,5,10,11,12 e 27  

» Prazo de execução: 12 meses; 

» Orçamento parcial: € 146 635,10 

» Fase 3: Execução de infraestruturas e vias + áreas públicas  

» Lotes abrangidos: 13,14 e 15  

» Prazo de execução: 18 meses; 

» Orçamento parcial: € 216 205,71 

» Fase 4: Execução de infraestruturas e vias + áreas públicas  

» Lotes abrangidos: 20,21,22,23,24,25, e 26  

» Prazo de execução: 24 meses; 

» Orçamento parcial: € 377 742,72 

» Fase 5: Execução de infraestruturas e vias + áreas públicas  

» Lotes abrangidos: 16,17,18, e 19  

» Prazo de execução: 18 meses; 

» Orçamento parcial: € 164 756,98 
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» Globalmente o processo está em condições de merecer aprovação, podendo ser 

emitido o respetivo alvará referente à 1.ª fase mediante garantia bancária no valor de € 

856 258,38 (Oitocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta e oito euros e 

trinta e oito cêntimos). 

» Conforme faseamento aprovado, o prazo para conclusão das obras de urbanização da 

1.ª Fase é de 36 (trinta e seis) meses. 

» […] 

» O valor devido pela realização da 1.ª fase da operação urbanística, de acordo com o 

Regulamento da Urbanização e da Edificação e artigos correspondentes da Tabela de 

Taxas em vigor, é o seguinte: 

» Taxa devida no âmbito do art.º 11.º do Regulamento 

» Art.º 14.º da Tabela de Taxas 

» Habitação Coletiva + Comércio + Serviços 

» TI — 15 764,00m2 x € 6,63 = € 104 515,32 

» O valor devido pela realização da 1.ª fase da operação de loteamento ascende a € 104 

515,32 (Cento e quatro mil, quinhentos e quinze euros e trinta e dois cêntimos). 

» É dispensada a audiência dos interessados nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo.»  

1.48) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.30), a informação referida em 

1.47) foi submetida à deliberação da Câmara Municipal de Abrantes na sua 

reunião de 08.11.2004, tendo sido consignada em ata, por minuta, deliberação 

com o seguinte teor: «Por unanimidade, aprovado o referido processo de loteamento 

nos termos da citada informação, que se dá por transcrita, podendo ser emitido o 

respetivo alvará referente à 1.ª fase mediante garantia bancária no valor de 856 258,38 

€ (oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e oito 

cêntimos). 

» O valor devido pela realização da 1.ª faseada operação urbanística, de acordo com o 

Regulamento da Urbanização e da Edificação e artigos correspondentes da Tabela de 

Taxas em vigor, é o seguinte: 

Taxa devida no âmbito do art.º 11.º do Regulamento 

» Art.º 14.º da Tabela de Taxas 

» Habitação Coletiva + Comércio + Serviços 

» TI — 15 764,00m2 x € 6,63 = € 104 515,32 

» O valor devido pela realização da 1.ª fase da operação de loteamento ascende a € 104 

515,32 (Cento e quatro mil, quinhentos e quinze euros e trinta e dois cêntimos).»  

1.49) A aqui autora foi notificada do teor da deliberação referida em 1.48) por 

comunicação expedida pelo réu sob a referência «Ofício n.º 17789/04», datada 

de 17.11.2004.  
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1.50) A autora não requereu junto dos serviços do réu a emissão do alvará da 1.ª fase 

até dezembro de 2006. 

1.51) A autora não solicitou a emissão do alvará porque estava em negociações com 

outros promotores imobiliários igualmente interessados no loteamento da 

Encosta do Norte. 

1.52) A 05.12.2006 a aqui autora apresentou junto do aqui réu um requerimento para 

emissão do alvará da 1.ª fase do loteamento, sem liquidar a taxa referida em 

1.48), mais requerendo que a caução a prestar a favor da Câmara Municipal de 

Abrantes no valor de € 856 258,38 fosse prestada sobre bens imóveis 

propriedade do requerente, nomeadamente lotes da urbanização em causa, com 

localização e avaliação a acordar com a entidade demandada.  

1.53) Em data não apurada, mas situada no final de 2006, realizou-se nas instalações 

da entidade demandada uma reunião com os legais representantes da autora e 

do réu e ainda com representantes da sociedade REIMAX, na qual foi aflorada a 

possibilidade de instalar no local objeto da operação de loteamento a que se 

reportava o procedimento referido em 1.30) um projeto denominado ―Ofélia 

Club‖, que seria um complexo médico-social destinado a uma clientela sénior 

norte europeia, que iria previsivelmente criar 500 postos de trabalho diretos, 

um movimento permanente de mais de 2000 pessoas e um investimento de 

cerca de € 60 000 000,00, promovido pelo Grupo Existence SGPS, SA. 

1.54) Para a viabilização daquele investimento, o Grupo Existence SGPS, SA outorgou 

um contrato promessa de compra e venda de prédios detidos pela autora, com 

uma área de 57 000m2. 

1.55) A 29.02.2007 a Assembleia Municipal de Abrantes deliberou aprovar a proposta 

da Câmara Municipal para alienação, por ajuste direto, de uma área de 22 860 

m2 na Encosta Norte, destinado à criação de espaços verdes e equipamentos a 

incluir no projeto imobiliário referido em 1.53).  

1.56) O projeto referido em 1.53) e a deliberação referida em 1.55) foram objeto de 

divulgação na comunicação social nos anos de 2007 e 2008, e inclusive viria a 

ser anunciado publicamente no Edifício Pirâmide a 30.09.2008.  

1.57) A 28.05.2008 deu entrada nos serviços do réu um novo pedido de licenciamento 

de outra operação urbanística para a mesma área a que se reportavam os 

projetos referidos em 1.30) e 1.53) pela empresa PORTANICE - Investimentos 

Imobiliários, Lda.  
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1.58) A promotora do pedido referido em 1.57) apresentou esse pedido a coberto de 

uma procuração emitida a seu favor pelo sócio gerente da autora e sua mulher, 

datada de 27.05.2008, pela qual lhe era permitido «[…] requerer e praticar todas 

as diligências necessárias relativas ao licenciamento de loteamento, anexando os […] 

prédios […] números 01540/261291, 03912/171104 e 02912/100599 da freguesia de São 

Vicente, do concelho de Abrantes […]».  

1.59) Os prédios mencionados na procuração referida em 1.58) faziam parte da área a 

lotear diretamente pela autora ao abrigo do licenciamento de 24.03.2003 no 

procedimento referido em 1.30). 

1.60) O pedido referido em 1.57) foi autuado nos serviços competentes do réu sob o 

n.º «298/08». 

1.61) Em função do conhecimento do novo projeto e considerando a proposta da 

autora de substituição da caução por entrega de prédios ou lotes, referida em 

1.52), como uma proposta de negociação vaga e que conduziria a um mau 

negócio para a entidade demandada e um mau uso dos dinheiros públicos, o réu 

não chegou a emitir o alvará da 1.ª fase do loteamento. 

1.62) Considerando a entrada do pedido referido em 1.57), foi no âmbito do 

procedimento referido em 1.30) elaborado a 13.06.2008 instrumento escrito em 

papel timbrado do réu, sob a designação e referência «Parecer n.º 08001860», 

com o seguinte teor: «Atendendo à entrada nesta câmara do processo n.º 298/08, em 

nome da Sociedade de Construções Jorge Ferreira & Dias, Lda., para o mesmo local do 

presente processo sugiro que a firma titular do processo requeira o arquivo deste, uma 

vez que neste momento já não fará sentido emitir-se o alvará de Loteamento solicitado. 

À consideração superior».  

1.63) Sobre o parecer referido em 1.62) foi exarado despacho de concordância pelo 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Abrantes datado de 24.06.2008.  

1.64) A 03.07.2008 foi expedido instrumento escrito em papel timbrado da Divisão 

de Ordenamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Abrantes, com a 

referência «Ofício n.º DOCU 08001843. Processo 01001566», endereçado à 

aqui autora, subordinado ao assunto «Operação de Loteamento», com o 

seguinte teor: «Em relação ao processo supra referenciado, para a operação de 

loteamento que pretendia levar a efeito na Encosta Norte, serve o presente para, de 

acordo com o despacho proferido em 2008/06/24, informar que deverá solicitar o 

arquivo deste, uma vez que neste momento já não fará sentido emitir-se o alvará de 
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Loteamento solicitado, atendendo a que neste momento está em curso o processo n.º 

298/08 para o mesmo local».  

1.65) A autora recebeu a comunicação referida em 1.64) a 15.07.2008.  

1.66) A autora não endereçou nenhuma comunicação ao réu em resposta à 

comunicação referida em 1.64). 

1.67) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.30), foi a 16.11.2009 elaborado 

instrumento escrito em papel timbrado do réu, sob a designação e referência 

«Informação n.º 32/2009», subordinado ao assunto «Operação de 

Loteamento», com o seguinte teor: «O presente processo encontra-se pendente 

desde 3 de julho de 2008, do esclarecimento solicitado através do nosso ofício n.º 

08001843. 

» Para o mesmo local existe o processo n.º 298/08, que embora se encontre aprovado, 

para o mesmo ainda não foi requerida a emissão do alvará de Loteamento. 

» Como até ao presente momento, não entregou a firma requerente quaisquer 

documentos ou informações, desde a data acima mencionada, sugiro, que se considere 

deserto o procedimento, nos termos do Artigo 111.º do Código do Procedimento 

Administrativo, na atual redação, uma vez que o processo supra mencionado se 

encontra pendente há mais de 6 meses […]».  

1.68) A informação referida em 1.67) obteve despacho de concordância pelo Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Abrantes datado de 05.01.2010.  

1.69) Por ofício de 07.01.2010 a autora foi notificada pelo réu da sua intenção de 

declarar deserto o processo administrativo n.º 1566/2001, a que se reportava o 

procedimento referido em 1.30), mais sendo notificada para exercer o direito de 

audiência prévia.  

1.70) Em resposta à comunicação referida em 1.69) a aqui autora subscreveu e 

endereçou ao ora réu um instrumento escrito, datado de 26.01.2010, no qual 

consignou o seguinte: «Em resposta ao vosso oficio datado de 11 de janeiro de 2010 

com a referência 00232 consideramos o seguinte: 

» Enquanto requerente do processo de loteamento da Encosta Norte nunca requeremos 

a sua suspensão ou o seu arquivamento pelo facto de mantermos todo o interesse em 

avançar com o referido Loteamento. 

» Nesse sentido esclarecemos que aguardamos ainda a resposta da CMA ao nosso 

pedido de Emissão de Alvará da 1.ª Fase do Loteamento, requerido em data oportuna e 

nos termos legais acompanhado de todos os elementos necessários, do qual, até à data 

ainda não obtivemos resposta. 
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» Clarificamos ainda que não pressionámos a CMA para responder ao referido pedido, 

pelo facto de ter estado a decorrer entretanto um outro projeto, denominado "Ofélia 

Club‖ e era necessário aguardar para perceber se o mesmo era viável e se tinha 

sequência. 

» Esse projeto, ―Ofélia Club‖, como é sabido publicamente não avançou nem vai 

avançar, pelo que mantemos todo o interesse em continuar com o nosso projeto inicial, 

cuja configuração urbana ficou aliás desenhada no Plano de Urbanização e Abrantes. 

» Nesse sentido, solicitamos resposta da CMA ao nosso pedido, de Emissão de Alvará da 

1.ª Fase, nomeadamente em relação à nossa proposta de prestação de caução. 

» Com os melhores cumprimentos, […]».  

1.71) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.30), foi a 10.03.2010 elaborado 

instrumento escrito em papel timbrado do réu, sob a designação e referência 

«Informação Interna n.º 22/2010/PV», subordinado ao assunto «Processo n.º 

1566/01 (Jorge Ferreira & Dias, Ida.) - Deserção de procedimento», com o 

seguinte teor: «Foi solicitado parecer jurídico a fim de saber se o procedimento se 

encontra deserto ou não, dado que nunca foi respondida a questão colocada acerca da 

prestação de caução. 

» Tendo presente o enquadramento de facto enunciado na informação n.º 12/2010, de 

fls. 390-391, que aqui se dá por reproduzida, e: 

» Considerando que, em 06.12.2006, o requerente solicitou a emissão do alvará de 

loteamento, requerendo também que a caução fosse prestada sobre bens imóveis, nos 

termos do art. 54.º do RJUE (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho) e que estes pedidos nunca foram apreciados; 

» Considerando que a deserção é, nos termos do art. 111.º do CPA, declarada quando o 

procedimento, por causa imputável ao interessado, esteja parado por mais de seis 

meses, salvo se houver interesse público na decisão; 

» Considerando que ―não é, na verdade, qualquer silêncio do particular, decorrido o 

prazo legal, que funciona em jeito de desistência silente, como facto extintivo do 

procedimento‖, sendo que a declaração emitida pela administração ―supõe o referido 

juízo de prévia imputabilidade e que impõe, portanto, a sua fundamentação‖; 

» Considerando também que ―a paralisação há de respeitar a uma formalidade 

indispensável à sequência do procedimento, porque, de outro modo, este prosseguirá, 

embora da omissão da formalidade possam, naturalmente, derivar outras consequências 

prejudiciais para o respetivo interessado‖; 

» Entendo que não pode considerar-se verificada a deserção do procedimento já que, 

para além de a paralisação que deu origem à declaração de deserção não configurar uma 

formalidade indispensável à sequência do procedimento, existe no processo um 

requerimento apresentado pelo loteador ao qual não foi dada resposta e sobre o qual foi 

manifestado interesse.  
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» Nessa medida, sugere-se que se revogue a decisão de arquivar o processo, de 

05.01.2010, constante de fls. 387, nos termos do art. 138.º do CPA. 

» Atendendo, todavia, a que existe novo pedido de licenciamento de loteamento, em 

nome do mesmo requerente, para o mesmo local (processo n.º 298/08), sugere-se que 

notifique o particular para que se pronuncie sobre qual processo pretende manter em 

curso, advertindo-o, nos termos do art. 91.º, n.º 4, do CPA, que a câmara municipal não 

poderá dar seguimento ao procedimento e apreciar o pedido de emissão de alvará de 

loteamento e de prestação de caução sobre imóveis, apresentado em 06.12.2006, 

enquanto o particular não se pronunciar nos termos solicitados. 

» O mesmo procedimento deverá ser adotado, em paralelo, no processo n.º 298/08, de 

forma a ficar esclarecido qual processo o requerente pretende que seja tramitado até 

final e proceder-se ao arquivo do outro. Esta é uma posição que tem que ser tomada 

pelo requerente, não podendo ser assumida pela câmara. 

» À consideração superior […]».  

1.72) A informação referida em 1.71) obteve despacho de concordância pelo Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Abrantes datado de 23.03.2010.  

1.73) A 23.04.2010 o aqui réu expediu, por via postal registado com aviso de receção, 

um instrumento escrito em papel timbrado da entidade demandada, com a 

referência «Ofício n.º DOGU 10000993», endereçado à aqui autora, 

subordinado ao assunto «Deserção do procedimento», e com o seguinte teor: 

«Em resposta à vossa exposição com a referência L000147/100127, datada de 

2010/01/27 referente ao assunto supra mencionado, para a operação de loteamento que 

pretendem levar a efeito na Encosta Norte, Abrantes, freguesia de São Vicente, por 

despacho proferido em 2010/03/23, fica pelo presente notificada de acordo com 

informação jurídica que a seguir se transcreve: ―Atendendo, todavia, a que existe novo 

pedido de licenciamento de loteamento, em nome do mesmo requerente, para o mesmo 

local (processo n.º 298/08), sugere-se que se notifique o particular para que se 

pronuncie sobre qual processo pretende manter em curso, advertindo-o, nos termos do 

art.º 91.º, n.º 4, do CPA, que a Câmara Municipal não poderá dar seguimento ao 

procedimento e apreciar o pedido de emissão de alvará de loteamento e de prestação de 

caução sobre imóveis, apresentado em 06.12.2006, enquanto o particular não se 

pronunciar nos termos solicitados. 

» ―O mesmo procedimento deverá ser adotado, em paralelo, no processo número 

298/08, de forma a ficar esclarecido qual o processo o requerente pretende que seja 

tramitado até final e proceder-se ao arquivo do outro. Esta é uma posição que tem que 

ser tomada pelo requerente, não podendo ser assumida pela Câmara.‖ 

» Mais se informa que foi revogada a decisão de arquivar o processo, de 05 de janeiro de 

2010, nos termos do art.º 138.º do Código do Procedimento Administrativo.»  
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1.74) A autora foi notificada da comunicação referida em 1.73) a 30.04.2010.  

1.75) A autora não respondeu à comunicação referida em 1.73). 

1.76) Entretanto, no âmbito do procedimento referido em 1.60), foi a 02.09.2008 

consignada em ata de reunião da Câmara Municipal de Abrantes minuta de 

deliberação com o seguinte teor: «[…] aprovar o projeto de arquitetura do 

loteamento apresentado, nos termos da referida Informação N.º 247/2008RC da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, que se dá por transcrita.  

» Aprovar também o projeto das obras de urbanização apresentadas, nos termos da 

presente informação técnica, que igualmente se dá por transcrita e nos demais termos 

legais. 

» Informar a requerente, Portanice - Investimentos Imobiliários, Lda., que deverá 

proceder à entrega das telas finais, antes da emissão do alvará de loteamento. 

» À Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística para proceder em conformidade. 

» É dispensada a audiência da interessada nos termos da alínea b) do n.º 2 do Artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo.»  

1.77) O projeto de loteamento aprovado pela deliberação referida em 1.76) tinha a 

configuração constante da planta geral apreciada nos serviços do réu com a 

referência «247/2008RC», referida na deliberação supra aludida, e da qual não 

constava o prédio referido em 1.14) e 1.16).  

1.78) O réu expediu a 04.09.2008 ofício endereçado à sociedade Portanice, 

notificando-a da aprovação provisória do seu projeto pela deliberação referida 

em 1.76).  

1.79) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.60), após o período de 

discussão pública, foi a 21.10.2008 consignada em ata de reunião da Câmara 

Municipal de Abrantes minuta de deliberação com o seguinte teor: «N.º 15 — 

Proposta de Deliberação do Vereador Pina da Costa, referente a uma Informação da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, datada de 14 de outubro de 2008, acerca 

do pedido de licenciamento de operação de loteamento, sito na Encosta Norte freguesia 

de S. Vicente, Abrantes, requerida por Portanice - Investimentos Imobiliários, Lda., que 

após ter terminado o período de discussão pública, nos termos do Artigo 22.º do 

Decreto- Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, se verificou não ter havido registo de qualquer 

reclamação. - 298/08 

» Deliberação: Por unanimidade, aprovar a referida operação de loteamento, nos termos 

do Artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
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introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, e de acordo com a 

informação técnica constante do processo, datada de 29 de agosto de 2008. 

» É dispensada a audiência da interessada nos termos da alínea b) do n.º 2 do Artigo 

103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

» À Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística para proceder em conformidade.»  

1.80) O réu expediu a 27.10.2008 ofício endereçado à sociedade Portanice, 

notificando-a da aprovação definitiva do seu projeto pela deliberação referida 

em 1.79), mais informando que o promotor dispunha de um ano para requerer a 

emissão do respetivo alvará.  

1.81) O ofício referido em 1.80) foi devolvido, frustrando-se a notificação da 

deliberação referida em 1.79) à sociedade Portanice.  

1.82) O réu expediu a 17.11.2008 novo ofício endereçado à sociedade Portanice, com o 

mesmo teor da comunicação referida em 1.80).  

1.83) O ofício referido em 1.82) foi recebido pela sociedade Portanice a 28.11.2008. 

1.84) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.60), a aqui autora apresentou 

junto dos serviços do ora réu um instrumento escrito datado de 21.08.2009 com 

o seguinte teor: «Informamos que no dia 20 de agosto de 2009, no Cartório Notarial 

de Sónia Onofre, em Abrantes, foi revogada a Procuração que esta Sociedade 

―CONSTRUÇÕES JORGE FERREIRA & DIAS, LDA.‖ fez a favor de PORTANICE — 

Investimentos Imobiliários. Lda., conforme cópia que juntamos. 

» O original está arquivado no referido Cartório. 

» Assim, a partir desta data não poderá a referida procuração ser utilizada.»  

1.85) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.60) e face à comunicação da 

autora referida em 1.84), foi a 21.09.2009 elaborado instrumento escrito em 

papel timbrado do réu, sob a designação e referência «Informação Interna n.º 

86», subordinado ao assunto «Processo n.º 298/08 — Revogação de 

Procuração», com o seguinte teor: «Vem a firma Construções Jorge Ferreira & Dias, 

Lda. informar, através do documento com o registo de correspondência E09832,datado 

de 21.08.2009, que em 20 de agosto de 2009, no Cartório Notarial Sónia Onofre, em 

Abrantes declararam revogar e considerar nula e de nenhum efeito a procuração, datada 

de 27 de maio de 2008, a favor da sociedade ―PORTANICE - Investimentos 

Imobiliários, Lda.‖ 

» Anexa cópia da referida Revogação de Procuração. 

» O pedido de licenciamento de operação de loteamento, entrado neste município em 

28.05.2008, através do registo n° L001628, foi efetuado pela firma PORTANICE - 
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Investimentos Imobiliários, Lda. como procuradora de Construções Jorge Ferreira & 

Dias, Lda. 

» Acompanhava o referido pedido Procuração redigida no Cartório Notarial de Sónia 

Onofre, sito em Abrantes, na qual se declarava atribuir a firma PORTANICE, Lda. 

poderes de substabelecimento para: ―...a) requerer e praticar toda as diligências 

necessárias relativas ao licenciamento de loteamento, anexando os referidos prédios, e 

eventualmente com outros prédios de terceiros, executando todos os atos junto da 

Câmara Municipal, Serviço de Finanças, Conservatória do Registo Predial, da 

Administração Central, Local, ou entidades dotadas de poderes de autoridade;  

» ―b) requerer e praticar todas as diligências necessárias ao licenciamento das 

edificações requerendo e praticando tudo o que for necessário na Câmara Municipal de 

Abrantes e junto das entidades com jurisdição sobre a matéria;  

» ―c) requerer os licenciamentos das atividades a funcionar nas edificações e instalações 

a construir, junto das diversas entidades com tutela, jurisdição sobre as mesmas;  

» ―d) ...‖ 

» Pelo que a legitimidade de intervir no processo administrativo é agora da firma 

Construções Jorge Ferreira & Dias, Lda. no que, no processo de licenciamento de 

operação de loteamento n.º 298/08, lhe concerne, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 52.º do CPA […]».  

1.86) Sobre a informação referida em 1.85) foi a 28.09.2009 exarado despacho de 

concordância e a ordenar fosse dado conhecimento à sociedade Portanice.  

1.87) O réu expediu ofícios datados de 28.09.2009, 09.10.2009 e a 10.11.2009, 

endereçados à sociedade PORTANICE, visando a notificação da decisão referida 

em 1.86).  

1.88) Os ofícios referidos em 1.87) não foram entregues à sociedade Portanice.  

1.89) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.60) e face à frustração das 

comunicações referidas em 1.87), foi a 24.11.2009 elaborado instrumento 

escrito em papel timbrado do réu, sob a designação e referência «Informação 

Interna n.º 41/2009», subordinado ao assunto «Operação de Loteamento», 

com o seguinte teor: «Na sequência da revogação da Procuração, que a firma 

Construções Jorge Ferreira & Dias, tinha facultado à firma Portanice - Investimentos 

Imobiliários, Lda., por despacho proferido em 2009/09/28, foi decidido dar-lhe 

conhecimento de que toda a legitimidade para intervir no presente processo, é agora da 

referida firma Construções Jorge Ferreira & Dias. 

» Oficiada a firma Portanice - Investimentos Imobiliários, Lda, por três tentativas, todas 

elas foram devolvidas, uma vez que as cartas não foram reclamadas, voltei a fazer o 

reenvio da última. 
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» Mais informo que consultado o processo, verifico que terminará em 2009/11/30 o 

prazo para a firma requerente solicitar a emissão do alvará de loteamento. 

» Como até setembro passado, toda a correspondência era enviada para a firma 

Portanice - Investimentos Imobiliários, Lda., sugiro que se comunique a firma 

Construções Jorge Ferreira & Dias, dando-lhe conhecimento, através de ofício, sobre o 

mencionado prazo para que o processo não caduque. 

» À Consideração Superior.»  

1.90) Sobre a informação referida em 1.89) viria a ser exarado despacho a 02.12.2009 

ordenando a notificação à autora de que o prazo para emissão do alvará havia 

terminado aos 30.11.2009.  

1.91) Por ofício expedido a 04.12.2009, na sequência do despacho referido em 1.90), 

foi a ora autora de que o prazo para emissão do alvará no procedimento referido 

em 1.60) havia terminado a 30.11.2009 e que o réu poderia declarar a 

caducidade da aprovação definitiva do seu projeto pela deliberação referida em 

1.79).  

1.92) A autora foi notificada do teor da comunicação referida em 1.91) a 07.12.2009. 

1.93) Ainda no âmbito do procedimento referido em 1.60), foi a 03.03.2010 elaborado 

instrumento escrito em papel timbrado do réu, sob a designação e referência 

«Informação Interna n.º 25/2010», subordinado ao assunto «Operação de 

Loteamento», com o seguinte teor: «Em 2009/12/04 foi comunicado à firma 

Promotora do presente loteamento que o prazo para levantamento do alvará, já tinha 

terminado em 2009/11/30. 

» Remetido o processo à Fiscalização em 2010/03/01, para verificar se as obras tinham 

sido executadas sem o respetivo licenciamento, foi pelo mesmo serviço informado em 

2010/03/02 que não foram executadas quaisquer obras de urbanização. 

» Face ao exposto, propõe-se assim que seja declarada a caducidade do processo, nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo n.º 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99,de 16 de 

dezembro, na redação da Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro.»  

1.94) Sobre a informação referida em 1.93) viria a ser exarado a 17.06.2010 parecer da 

Chefe da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística com o seguinte teor: 

«Propõe-se [a declaração de] caducidade do ato de aprovação da operação de 

loteamento nos termos da presente informação.»  

1.95) Sobre a informação referida em 1.93) e o parecer referido em 1.94) viria a ser 

exarado a 09.07.2010 despacho pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Abrantes com o seguinte teor: «Aguarde-se agendamento de reunião com o 

requerente.»  
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1.96) A autora não requereu em qualquer altura do procedimento referido em 1.30), 

nomeadamente após os requerimentos referidos em 1.52) e 1.70) ou as 

comunicações do réu referidas em 1.69) e 1.73), nenhuma das intimações a a 

que aludem o artigo 112.º ou o n.º 3 do artigo 113.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação. 

1.97) Durante a pendência do procedimento referido em 1.30), a aqui autora recebeu 

algumas propostas de aquisição de alguns prédios compreendidos no projeto de 

loteamento. 

1.98) Entre outras propostas, a 25.04.2007 a aqui autora recebeu uma proposta de 

compra apresentada pela Vodafone com o seguinte teor: «A/C. Exmo. Sr. 

» Jorge Dias 

» Assunto: Proposta de aquisição parcial de um imóvel em Abrantes 

» Exmo. Sr., antes de mais viemos em meu nome pessoal pedir-lhes as nossas desculpas 

pelos incómodos causados ou que possam vir a causar, por todas estas demoras e 

indecisões no negocio que se perspetiva a concretizar entre nós (esperando com 

sucesso). 

» Tendo sido apresentado pelo Exmo. Sr. Arq. Albano Santos há já algum tempo um 

imóvel em Abrantes com uma área de 77 858 m2 (Localizado: Abrantes). Identificado 

por: ―Urbanização da Encosta a Norte de Abrantes‖. Autor do projeto: Arquiteto Albano 

Santos. 

» Que pertence à empresa: ― Construções Jorge Ferreira & Dias, LDA " 

» Loteamento este que está aprovado com licença de construção por levantar, e a mesma 

por pagar à Câmara Municipal de Abrantes, no seu ato de levantamento, mais as taxas 

respetivas de lei e suas ―condicionantes‖ exigidas pela Câmara Municipal, tal qual como 

está identificadas nos respetivos quadros: Dimensionamento do Espaço Público, Quadro 

de Áreas de Cedências, índices Urbanísticos, Quadro de Áreas. 

» Tendo o loteamento : 315 fogos para habitação, 57 espaços comerciais, 7 espaços para 

serviços. Num total de 27 lotes. 

» Sendo de nosso interesse adquirir no vosso Loteamento uma parcela de terreno que 

abrange os Lotes do numero 1 ao numero 10 com uma área de 13 950m2 (que confina a 

Sul com a Clínica e a G.N.R. a Oeste Feira Nova e terreno do Exmo. Sr. Jorge Dias e 

Renault). 

» A nossa melhor proposta é de 1 000 000 00€ com as seguintes condicionantes: 

» 1 — Garantia por parte da Câmara Municipal de Abrantes, a alteração de uso 

(habitação para comércio). E sua aprovação para tal. 

» 2 — Que fique bem claro a posição da cedência ou venda do terreno entre os 

intervenientes: Exmo. Sr. Jorge Dias, a Câmara Municipal de Abrantes, Sr. da Renault e 

outros (localizado este a Norte com à Renault a Sul com o Feira Nova). 
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» 3 — Com a aprovação da DGE (Direção-geral da Economia). 

» Sem outro assunto de momento, apresento os meus melhores cumprimentos. 

» Miguel Casaleiro». 

1.99) A 22.01.2008 a aqui autora outorgou um contrato promessa de compra e venda 

com a sociedade Gabinete 76 — Arquitetura Engenharia, Lda., subordinado, 

além do mais, às seguintes cláusulas: «1.ª 

» Por este contrato a Primeira Outorgante por si e na qualidade em que intervém 

promete vender o terreno abaixo indicado, de que é legítima proprietária, à Segunda 

Outorgante, que por sua vez este promete comprar ou a quem este indicar.   

» 2.ª 

» Terrenos sito em Santana, Freguesia de São Vicente, Concelho de Abrantes, descritos 

na conservatória do Registo Predial de Abrantes, sob as fichas N° 01540/261291 e 

02912/100599, inscritos na matriz predial rústica da freguesia de São Vicente, Abrantes 

Secção I Art.39 e Secção I Art. 67 e terreno sito em Olival da Barata Freguesia de São 

Vicente, Concelho de Abrantes, descrito na conservatória do Registo Predial de 

Abrantes, sob a ficha N° 03912/171104, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 

São Vicente, Abrantes Secção G Art. 52.  

» 3.ª 

» O preço global é de 2 500 000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros), […]». 

1.100) Nenhuma das propostas referidas em 1.97) a 1.99) se concretizou. 

1.101) Até ao pedido do alvará referido em 1.52) a aqui autora apresentava uma conta 

corrente na Caixa Geral de Depósitos referente aos mútuos bancários para 

aquisição dos prédios e construções dos lotes referentes ao projeto referido em 

1.30), bem como respetivas garantias bancárias, nos seguintes montantes: 

a. a 18.10.2004: € 918 664,00; 

b. a 28.01.2005: € 832 528,00; 

c. a 01.04.2005. € 784 155,00; 

d. a 15.02.2006: € 656 018,00. 

1.102) Em 2012 a aqui autora requereu a sua entrada em processo especial de 

revitalização, processo que correu termos no 2.º Juízo do Tribunal Judicial de 

Abrantes sob o n.º 1692/12.3TBABT. 

1.103) No âmbito do processo referido em 1.102) a aqui autora foi declarada insolvente 

por sentença proferida a 21.05.2013.  
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1.104) Na sequência da instauração da ação de reivindicação que o ora réu interpôs 

contra a aqui autora referida em 1.17), a ora demandante apresentou a 

31.08.2009 reclamação com pedido de intervenção do Sr. provedor de Justiça, 

consignado na reclamação o seguinte: «Excelência. 

» A n/empresa que está devidamente constituída desde 1991, NIPC 502407093 com 

sede na CHAINÇA concelho de ABRANTES há muito tempo que tem vindo a ser 

molestada por parle da edilidade local, a de Abrantes. 

» Foram várias as situações anormais que desabonam a conduta daquela edilidade. 

Referir-nos-emos nesta carta apenas a duas situações que denotam a falta de conduta 

para com os munícipes e neste caso para com a n/empresa, a saber: 

» 1) Permuta de Terrenos entre MERCAR e a Câmara Municipal de Abrantes e em que a 

Câmara Municipal veio tomar posse dos terrenos que são pertence desta n/Empresa 

através de uma escritura irregular. Neste ato foram falsificados documentos com a 

anuência da Câmara. Nós alertámos a Câmara para tal irregularidade e mesmo assim 

levaram por diante a consumação do ato. 

» 2) Loteamento — segundo alvará n.º 19/87 de 14/10/1987. Foram aprovados pelo 

alvará lotes para 4 (quatro) prédios, sendo esta empresa proprietária de (três). O 

supracitado alvará foi aprovado não existindo qualquer documento sobre 

infraestruturas. No alvará era indicado que seria a Câmara Municipal a 

preparar/fornecer as estruturas previamente desenhadas por esta edilidade o que até 

hoje nunca fez. Posteriormente construíram-se 3 (três) prédios numa urbanização de 

que não há sequer projeto nem infraestrutura. 

» Com outra configuração a Câmara aprovou para o mesmo local prédios que não 

correspondem ao loteamento tanto nas áreas como nas confrontações. 

» A não concretização das infraestruturas - que são de facto - da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Abrantes, já que o respetivo alvará se encontra caducado desde 

2005, acarretou para a n/Empresa — já ―per si‖ com a tesouraria debilitada - sérios 

problemas financeiras que a não serem resolvidos - como aliás já deveriam ter sido — 

nos leva ao colapso económico-financeiro. 

» De todos os argumentos que apresentamos temos documentos que de pronto e a 

v/pedido enviaremos. Contudo, e para uma primeira abordagem deste assunto 

juntamos algumas peças para v/apreciação, a saber: 

» 1) Registo da Conservatória Registo Predial de Abrantes; Correspondência enviada e 

recebida da Câmara Municipal; Copia da Caderneta Predial rústica; Certidão do Registo 

Predial da Conservatória Reg Predial de Abrantes. 

» 2) Fotocópia do alvará de loteamento e 2 (duas) cópias da urbanização (uma 

carimbada correspondente ao alvará) e outra correspondente aos prédios efectivamente 

construídos no local (totalmente diferente - sem qq aprovação e cujos números dos lotes 

totalmente diferentes e sem qq relação com o que foi aprovado). 
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» A intervenção de V.Exa neste processo é imprescindível para repor a verdade nestes e 

noutros processos que temos em mãos já que se mostrou infundada as diligências que 

fizemos junto da Câmara para de uma forma ordeira resolvesse estes assuntos. 

» Ficamos no entanto esperando o favor das v/noticias ávidos que estamos na reposição 

da verdade e justiça que se impõe. 

» Dispomos de todos os documentos - originais — e eventualmente outros que 

porventura ajudem a aclarar esta situação, que de pronto vo-los faremos chegar e ou 

mesmo estaremos dispostos a pessoalmente nos apresentarmos para esclarecer todo 

este assunto que decerto envergonha o n/Pais e além disso o nosso Concelho de 

Abrantes […]».  

1.105) Ainda na sequência da instauração da ação que o ora réu interpôs contra a aqui 

autora referida em 1.17), a ora demandante apresentou a 11.09.2010 denúncia 

contra a entidade demandada, na sequência do que foi aberto o processo de 

inquérito que correu termos nos serviços do Ministério Público de Abrantes sob 

o n.º 623/10.0TABBT.  

1.106) No âmbito do processo de inquérito referido em 1.105), foi a 14.07.2012 

proferido despacho de arquivamento no qual se deixou consignado, além do 

mais, o seguinte: «I. Da Denúncia 

» O presente inquérito teve início com denúncia de fls. 1 a 3, datada de 10.09.2010, na 

qual Jorge Manuel da Costa Ferreira Dias, relatou a prática por desconhecido (s), dos 

factos que resumidamente se expõem: 

» Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca era proprietária de um terreno de grandes 

dimensões, sito, na Encosta da Barata, em Abrantes, tendo no ano de 1992 vendido 

parte desse terreno à empresa ―Mercar‖. 

» A empresa ―Construções Jorge Ferreira Dias, Lda., cujo denunciante é o sócio-gerente, 

adquiriu, em janeiro de 2000 a Maria Ciara de Matos Garcia da Fonseca, o 

remanescente daquele terreno, com uma área de 2040 m2, inscrito na matriz com o n.º 

53-G. Aquando da aquisição do referido terreno o sócio-gerente da empresa, ora 

denunciante, registou-o. 

» Posteriormente, em novembro de 2009, o referido terreno encontrava-se registado na 

Conservatória do Registo Predial em nome da Câmara Municipal de Abrantes, por via de 

uma permuta efetuada entre a referida Câmara e a empresa ―Mercar‖, que havia 

adquirido aquela parcela de terreno comprado pela firma do denunciante. A empresa 

―Mercar" entregou, pois, o referido terreno à Câmara, em troca de um outro terreno sito 

nas imediações. 

» De forma a provar que aquela parcela de terreno era pertença da empresa ―Mercar‖ 

foram falsificados diversos documentos. 

» […] 
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» III — Da Subsunção Jurídica dos Factos 

» Face aos elementos recolhidos, verifica-se que os factos denunciados são suscetíveis 

de consubstanciar, em abstrato, a prática de um crime falsificação de documento, p. e p. 

pelo artigo 256.º, do C. Penal. 

» * 

» Analisados os elementos de prova carreados para os autos, é possível afirmar que já no 

ano de 1992, aquando da escritura de aquisição por parte da ―Mercar‖, existia uma 

planta do local na qual foi assinalada a parte do terreno adquirida por essa empresa, 

onde se encontra incluída a parcela com cerca de 2000m2. A própria vendedora Maria 

Clara da Fonseca afirmou que já havia visto essa planta aquando das negociações com a 

citada empresa. Na escritura de aquisição celebrada entre a ―Mercar‖ e a vendedora 

Maria Clara da Fonseca consta um parágrafo no qual é referido que daquela venda não 

resultam mais de duas parcelas de terreno, pelo que a parcela em causa terá de ser 

propriedade da ―Mercar‖. Anexa a essa escritura surge sempre uma planta e onde se 

inclui a parcela em causa.  

» Aquando da compra efetuada pelo denunciante, este requereu, junto do IGP, a 

resolução do processo relativo ao terreno que adquiriu a Maria Clara da Fonseca, de 

forma a ficar esclarecida a área de terreno remanescente. Assim, o IGP concluiu que, 

após a venda de parte do terreno de Maria Ciara da Fonseca à empresa ―Mercar‖, com 

cerca de 8500m2 restaram dois prédios rústicos com os n.os 52 e 53 que, face às áreas 

constantes dos títulos de propriedade correspondentes, foi atribuída a titularidade 

desses prédios ao denunciante, sendo que a parcela n.º 53 corresponde à parcela alvo de 

disputa que deu origem aos presentes autos. 

» A decisão do IGP baseou-se exclusivamente nas áreas das parcelas do terreno, vindo 

posteriormente o representante da empresa ―Mercar‖ referir que a área que tinha 

adquirido era superior àquela que constava da escritura de aquisição, não tendo sido 

realizado qualquer levantamento topográfico aquando do negócio. 

» Em conclusão, após a efetivação das várias diligências cujos resultados foram 

carreados para os autos, nomeadamente do resultado das buscas efetuadas, não foi 

possível encontrar provas inequívocas de qualquer falsificação de documentos ou da 

prática de qualquer outro crime. 

» Os documentos referidos na denúncia como tendo sido falsificados foram entregues 

no ano de 1992, aquando da escritura de aquisição celebrada entre a empresa ―Mercar‖ e 

Maria Clara da Fonseca. Assim, sobre tais factos ocorreram, pelo menos, 20 anos. 

» Desta forma, não foi possível recolher provas da prática dos crimes em investigação.  

» * 

» IV — Decisão 

» Atento todo o exposto, uma vez que não foram recolhidos indícios suficientes da 

prática de crime ou de quem foram os seus agentes, determino o arquivamento dos 
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presentes autos de inquérito, nos termos do artigo 277.º, n.º 2 do Código de Processo 

Penal. 

» […] 

» Para efeitos da Circular da PGR n.º 8/2008, de 23.05.2008, consigna-se que a 

prescrição ocorrerá em 29-09-2019 […]».  

1.107) A autora despendeu entre 2007 e a data da entrada da presente ação no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, a título de encargos bancários com o 

mútuo contraído com a Caixa Geral de Depósitos referido em 1.101) o montante 

de € 89 143,00.  

1.108) No período compreendido entre 2007/2008 e 2012/2013, verificou-se uma 

crise económica e financeira grave e estrutural, de dimensão e efeitos globais.  

* 
2. FACTOS NÃO PROVADOS 

Todos os demais, sendo com relevância para a decisão, considerando todas as 

soluções de Direito plausíveis, os seguintes: 

2.1) A aqui autora recebeu uma proposta a 20.09.2006, pela Sociedade ―Solar Azul‖, 

de € 1 500 000,00 a par da entrega de 20 fogos.  

2.2) A ação judicial intentada em 2009 pelo aqui réu, referida em 1.17), versava 

sobre um prédio que fazia parte do projeto de loteamento aprovado pela 

deliberação referida em 1.43). 

2.3) O facto de a ação judicial intentada em 2009 pelo aqui réu, referida em 1.17), 

não versar sobre um prédio que fazia parte do projeto de loteamento aprovado 

pela deliberação referida em 1.43) não era do conhecimento dos potenciais 

compradores de lotes ou fogos do mesmo loteamento. 

2.4) A frustração dos negócios referidos em 1.51), 1.54) e 1.97) a 1.99) deveu-se, em 

exclusivo, ao diferendo entre a aqui autora e ora réu com referência ao prédio 

referido em 1.16). 

2.5) A degradação da situação económica e financeira da autora ficou a dever-se em 

exclusivo: 

a. à frustração dos negócios referidos em 1.51), 1.54) e 1.97) a 1.99); 

b. ao diferendo entre a aqui autora e ora réu com referência ao prédio 

referido em 1.14) e 1.16); 

c. à não emissão do alvará de construção no âmbito do procedimento 

referido em 1.30). 
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2.6) Os valores padrão do m2 na Encosta Norte de Abrantes eram: 

a. de € 25,00 a 14.01.2000; 

b. de €110,00 a 31.12.2006; 

c. de € 764,00, quanto a m2 construído, e de € 45,00, quanto a m2 sem 

construção, à data da interposição da presente ação. 

2.7) A autora despendeu € 57 626,55 com o projeto e respetivas reformulações, no 

âmbito do procedimento referido em 1.30). 

2.8) A autora despendeu € 46 950,13 com pagamentos efetuados à ConsuITejo. 

* 

3. MOTIVAÇÃO 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 607.º, n.º 4, do Código de 

Processo Civil, aqui aplicável por força da remissão operada pelos artigos 1.º e 35.º, n.º 1, do Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos na redação vigente à data da instauração da ação, faz-se consignar que o 

tribunal atendeu à factualidade essencial alegada pelas partes, bem como à factualidade 

instrumental que decorreu da instrução da causa e à factualidade complementar sujeita 

a contraditório, nomeadamente em sede de audiência final [artigo 5.º, n.os 1 e 2, alíneas a) e b), do 

Código de Processo Civil]. Para o efeito, atendemos a todos os factos invocados e trazidos ao 

conhecimento do tribunal, bem como a todas as provas documentais carreadas para os 

autos, independentemente de aproveitarem ou não à parte que as produziu (artigo 413.º do 

Código de Processo Civil), mais atendendo, também por força do princípio do inquisitório, aos 

factos notórios e àqueles de que o tribunal teve conhecimento no exercício das suas 

funções (artigos 411.º e 412.º do Código de Processo Civil). 

 A esta luz, consigna-se que a convicção do tribunal se formou essencialmente 

com base na análise crítica do relatório pericial e da documentação não impugnada 

junta aos articulados iniciais e demais instrumentos processuais produzidos pelas 

partes e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, bem 

como nos depoimentos prestados em sede de audiência final, cujas atas antecedem. 

Aplicaram-se ainda, quer o princípio cominatório semipleno pelo qual se deram como 

provados os factos admitidos por acordo pelas partes, quer as regras gerais de 

distribuição do onus probandi. Tudo nos termos e com os fundamentos melhor 

discriminados de seguida. 

Está provada documentalmente (cf. artigo 607.º, n.º 5, do Código de Processo Civil) a matéria 

referida nos pontos 1.1) (doc. 3 junto à petição inicial), 1.2) (doc. 4 junto à petição inicial), 1.3) e 1.4) 

(doc. 5 junto à petição inicial), 1.8) (doc. 6 junto à petição inicial), 1.10) (documentos 7 e 8 juntos à petição 
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inicial), 1.11) (doc. 2 junto à petição inicial), 1.12) (doc. 9 junto à petição inicial), 1.13) (doc. 1 junto à petição 

inicial), 1.14) (doc. 10 junto à petição inicial), 1.15) e 1.16) (doc. 11 junto à petição inicial), 1.19) (doc. 13 

junto à petição inicial), 1.20) (doc. 14 junto à petição inicial), 1.22), 1.23) e 1.24) (cf. sentença junta a fls. 

1037 ss. dos autos em paginação eletrónica), 1.25), 1.26) e 1.27) (doc. 15 junto à petição inicial), 1.28) (doc. 

16 junto à petição inicial), 1.29), 1.30) e 1.31) (doc. 7 junto à contestação), 1.32), 1.33) e 1.34) (doc. 

19 junto à petição inicial), 1.35), 1.36), 1.37) e 1.38) (doc. 20 junto à petição inicial), 1.39), 1.40) e 

1.41) (documentos 21 junto à petição inicial e 6 junto à contestação), 1.42) (doc. 8 junto à contestação), 1.43) 

(doc. 9 junto à contestação), 1.44) (doc. 22 junto à petição inicial), 1.45) (doc. 10 junto à contestação), 1.46) 

(doc. 11 junto à contestação), 1.47) (doc. 12 junto à contestação), 1.48) (doc. 13 junto à contestação), 1.49) 

(doc. 23 junto à petição inicial), 1.52) (documentos 24 junto à petição inicial e 14 junto à contestação), 1.55) (doc. 

15 junto à contestação), 1.56) (documentos 16 a 22 juntos à contestação), 1.57) (doc. 23 junto à contestação), 

1.58), 1.59) e 1.60) (doc. 24 junto à contestação), 1.62) e 1.63) (doc. 25 junto à contestação), 1.64) 

e 1.65) (doc. 26 junto à contestação), 1.67) e 1.68) (doc. 27 junto à contestação), 1.69) (doc. 28 junto à 

contestação), 1.70) (doc. 29 junto à contestação), 1.71) e 1.72) (doc. 30 junto à contestação), 1.73) e 

1.74) (doc. 31 junto à contestação), 1.76) (doc. 32 junto à contestação), 1.77) e 1.78) (doc. 33 junto à 

contestação), 1.79) (doc. 34 junto à contestação), 1.80) e 1.81) (doc. 35 junto à contestação), 1.82) e 

1.83) (doc. 36 junto à contestação), 1.84) (doc. 37 junto à contestação), 1.85) e 1.86) (doc. 38 junto à 

contestação), 1.87) e 1.88) (documentos 39, 40 e 41 juntos à contestação), 1.89) e 1.90) (doc. 42 junto à 

contestação), 1.91) e 1.92) (doc. 43 junto à contestação), 1.93), 1.94) e 1.95) (doc. 44 junto à 

contestação), 1.98) (doc. 33 junto à petição inicial), 1.99) (doc. 32 junto à petição inicial), 1.101) (doc. 35 

junto à petição inicial), 1.102) e 1.103) (doc. 1 junto à contestação), 1.104) (doc. 29 junto à petição inicial), 

1.105) e 1.106) (doc. 28 junto à petição inicial) e 1.107) (doc. 34 junto à petição inicial). 

Está ainda provada documentalmente (tendo por referência a certidão apresentada pela autora 

como doc. 12 junto à petição inicial) e por acordo (cf. artigo 490.º, n.º 2, do Código de Processo Civil vigente à data 

da apresentação dos articulados) a matéria levada ao probatório nos pontos 1.5), 1.6), 1.7), 

1.9), 1.17), 1.18) e 1.21). 

A factualidade levada ao probatório no ponto 1.108) constitui facto notório 

(artigo 412.º, n.º 1, do Código de Processo Civil). 

A convicção do tribunal no tocante à matéria levada ao probatório nos pontos 

1.50), 1.52), 1.53), 1.54), 1.66), 1.75) e 1.96), relativa à conduta procedimental, 

quer da autora, quer do réu, no âmbito dos diversos procedimentos de licenciamento, 

resultou de uma análise conjugada e integrada de diversos meios de prova.  

Desde logo, sendo sabido e conhecido que a tramitação procedimental (impulsos 

procedimentais dos requerentes promotores e decisões da autoridade administrativa demandada) é 

necessariamente burocrática, formalizada e carecendo de ser externada, em princípio, 

sob a forma escrita, o tribunal atendeu ao que resultou provado documentalmente nos 
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autos. Nesse conspecto, não tendo sido carreada documentação que atestasse qualquer 

resposta da autora às comunicações referidas em 1.63) e 1.73), ou qualquer outro 

impulso procedimental que não o referido no ponto 1.70), só podemos inferir que, de 

facto, inexistiu qualquer outro impulso procedimental da demandante, nomeadamente, 

para os efeitos que interessam à economia da presente decisão, aqueles referidos no 

probatório e ora motivados. Ademais, tal resultou provado pelo depoimento isento, 

esclarecido e assertivo da testemunha Carlos Duque. 

Por seu turno, para a formação da convicção probatória no que diz respeito ao 

específico contexto de negociações da autora com outros potenciais promotores de 

operações urbanísticas com interesses imobiliários sobrepostos e que versavam sobre 

os prédios da demandante, que decorriam em paralelo ao procedimento sub judicio 

[factualidade levada ao probatório nos pontos 1.50), 1.51), 1.53) e 1.54)], o tribunal tomou em linha de 

consideração o teor de depoimentos prestados em sede de audiência final. Assim foi, 

nomeadamente, por referência aos depoimentos de testemunhas arroladas pelo réu, 

como o da testemunha Nélson de Carvalho, à altura dos factos Presidente de Câmara, e 

que referiu que a reunião referida em 1.53) fora solicitada pela autora; ou como os das 

testemunhas Carlos Duque e Costa da Pina, que revelaram, através de depoimentos 

objetivos, articulados e com facilidade em recordar e contextualizar os seus relatos, um 

conhecimento direto e esclarecido das diversas incidências procedimentais. Mas assim 

foi igualmente com referência aos depoimentos das testemunhas arroladas pela própria 

autora, como a testemunha Paulo Jorge Ferreira, sócio da empresa requerente do 

licenciamento, que afirmou na audiência de discussão e julgamento que a demandante 

estava a aguardar uma oportunidade de negócio para pedir o alvará do loteamento 

licenciado a 24.03.2003, ou a testemunha Manuel Sousa Gomes que, referindo-se ao 

mesmo alvará e a propósito das negociações com a Portanice, também declarou que o 

loteador ficou na expectativa de saber o que dava o negócio com aquela sociedade. 

Ainda a propósito das motivações subjacentes às partes no âmbito do 

procedimento de licenciamento do loteamento sub judicio, mas agora com referência 

ao réu, designadamente no tocante ao ponto 1.61) dos factos provados, o tribunal 

fundou a sua convicção no depoimento da testemunha Pina da Costa, à data Vice-

Presidente e com o pelouro do urbanismo, que afirmou em sede de audiência final que 

considerou estar perante uma proposta de negociação vaga e que, a ser aceite, 

consubstanciaria sempre um mau negócio para a Câmara e um mau uso dos dinheiros 

públicos. Mais asseverou que, apesar de ter solicitado a intervenção da comissão de 

avaliação da Câmara, e não se recordando se chegou a haver desenvolvimento a esse 

respeito, a sua decisão final, sobre a qual seria baseada a deliberação a tomar pela 
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Câmara, seria no sentido de não se aceitar tal proposta de substituição da caução por 

entrega de prédios ou lotes, por ser sempre um mau negócio para o Município. 

Quanto à existência de propostas de alienação dos fogos e ao insucesso das 

mesmas, a que se reporta a matéria levada ao probatório nos pontos 1.97) e 1.100) 

dos factos provados, o tribunal tomou em consideração, além dos meios de prova 

documental que atestaram em concreto as específicas negociações referidas em 1.98) e 

1.99), também os depoimentos que, quanto a esta matéria, foram unânimes, coerentes 

(porque coincidentes entre si), assertivos e esclarecidos das testemunhas arroladas pela 

autora, Albano da Conceição Pereira dos Santos, Manuel de Sousa Gomes, Paulo Jorge 

Dias Ferreira e Jorge Manuel da Costa Ferreira Dias. 

Os depoimentos aludidos já não permitiram que o tribunal pudesse dar como 

provada a factualidade enunciada no ponto 2.1). Nenhum dos depoimentos aludidos 

referiu em concreto esta proposta. E ainda que exista nos autos um instrumento 

escrito, datado de 20.09.2006, sob a referência de doc. 31 junto à petição inicial, certo 

é, porém, que do mesmo não se pode extrair nada de relevante, por quatro ordens de 

razão distintas, que enunciamos muito sucintamente de seguida. Desde logo, a aludida 

proposta consta de uma mera folha de um bloco, riscada, sob o timbre de uma 

sociedade «Oliveira e Irmão» («autoclismos, mobiliário e acessórios de casa de banjo, hidromassagem, 

torneiras, lava-loiças, aquecimento central, tubagens, esquentadores e termoacumuladores, motores e grupos»), 

timbre esse rasurado e sobre o qual foi aposto, agora sob a forma autógrafa, a firma 

«Solar Azul, Lda.». Depois, não surge identificado o alegado proponente, nem em que 

qualidade vincula a aludida sociedade. Em terceiro lugar, o documento não identifica 

qualquer prédio. Por último, no documento foi consignada a subordinação de uma 

qualquer suposta validade e eficácia da proposta à seguinte menção: «ficou pendente do 

Sr. aceitar e arranjar financiamento para isto». 

Por fim, importa aqui deixar consignadas as razões que, em concreto, levaram 

este tribunal a considerar não provada a demais matéria constante das alíneas dos 

factos não provados, posto que o artigo 607.º, n.º 4, do Código de Processo Civil impõe 

que «[n]a fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos que julga provados e quais 

os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos 

factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua 

convicção; o juiz toma ainda em consideração os factos que estão admitidos por acordo, 

provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria 

de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas pela lei ou por regras 

de experiência».  
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Para tanto, tomámos em linha de consideração as particulares regras de 

distribuição do ónus da prova a este respeito. Assim, como mandam as regras do direito 

probatório, quem invoca um direito deve fazer prova dos factos constitutivos do mesmo 

(artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil), competindo àquele contra quem é feita tal invocação provar 

os factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (artigo 342.º n.º 2, do 

Código Civil).  

Faz-se aqui notar que estes são factos que se têm de considerar como factos 

essenciais nucleares, porquanto desempenham uma função individualizadora ou 

identificadora da causa petendi nos presentes autos, reportados que estão aos 

requisitos de procedibilidade do nexo de causalidade [pontos 2.2), 2.3), 2.4) e 2.5)] 

ou dos danos [pontos 2.6), 2.7) e 2.8)]. Como tal, incumbia à autora, não só alegar os 

factos aí enunciados (artigo 5.º, n.º 1, do Código de Processo Civil), como prová-los (artigo 342.º, n.º 1, do 

Código Civil).  

Em concreto, no que respeita à matéria enunciada nos pontos 2.2), 2.3), 2.4) 

e 2.5), não só a autora não logrou provar tal factualidade, como a mesma foi, total ou 

parcialmente, infirmada pela dinâmica factual efetivamente apurada nos autos.  

Desde logo, que a ação judicial intentada em 2009 pelo aqui réu, referida em 

1.17), não versava sobre nenhum dos prédios que faziam parte do projeto de loteamento 

aprovado pela deliberação referida em 1.43) (embora fizesse parte do pedido de informação prévia que 

fora anteriormente aprovado) resulta do facto de a própria autora, ainda que a instâncias do 

réu, ter retirado do seu projeto de loteamento tal prédio que seria depois controvertido 

[cf. pontos 1.16), 1.17), 1.30), 1.36), 1.37), 1.39) e 1.40) dos factos provados].  

Além disso, não se logrou apurar que esse litígio [ainda para mais bem posterior aos 

acordos e propostas comprovados e levados ao probatório nos pontos 1.98) e 1.99), datados de 2007 e 2008] tivesse 

sido o motivo decisivo e determinante para que esses negócios não se tivessem 

concretizado. Ainda que possamos anuir que a eventual consciência, pelos 

interlocutores da autora, da existência de um litígio (já concretizado ou latente) em 

torno da propriedade de prédios pudesse contribuir para a dissuasão dos investidores, 

não se provou sequer que eles não tivessem a consciência de que o prédio controvertido 

não estava abrangido pelo projeto de loteamento. Assim como não podemos 

desconsiderar, a este respeito e mais decisivamente, a natureza, a dimensão, as causas e 

os efeitos globais da crise financeira que se abateu sobre a República Portuguesa a 

partir de 2008, que transcenderam em muito a esfera de atuação e de controlo dos 

agentes económicos e que consubstanciou uma crise económica e financeira grave e 

estrutural, de dimensão e efeitos globais, que, a nível interno, mais se acentuaram nos 

anos subsequentes, como é por todos conhecido e pode considerar-se notório [cf. ponto 



S. R. 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

1.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 842/13.7BELRA                                                        1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 

: Rua João Paulo II, cave, r/c, 2410-112 Leiria 

: 244 870 600 * Fax:  213 506 006 

@: leiria.taf@tribunais.org.pt  

54 

1.108) do probatório]. Tal crise ocasionou, designadamente, o abrandamento do ritmo 

económico, com períodos de recessão, a retração do consumo, a quebra do 

investimento e a insolvência de milhares de empresas, e terá seguramente contribuído, 

quer para o abrandamento do mercado imobiliário, quer para o insucesso das 

propostas recebidas pela autora, quer para a própria situação de insolvência da 

demandante. 

Por seu turno, a convicção do tribunal quanto ao ponto 2.6) resultou da 

constatação de que a autora nada demonstrou que suportasse cabalmente as asserções 

relativas aos valores por m2 (por construir ou a construir) na Encosta Norte de 

Abrantes. Não deixa, aliás, de causar estranheza, em primeiro lugar, que a demandante 

tenha alegado (sem comprovar) valores reportados às datas da escritura de compra dos 

prédios rústicos, do pedido de emissão de alvará e da instauração da ação, mas nada 

tenha alegado quanto aos valores reportados à data do ato de aprovação do 

licenciamento de loteamento, em 2003. Não seria esse um momento determinante para 

aferir da pretensão ressarcitória, considerando que foi aí que o réu deferiu a pretensão 

urbanística da demandante?  

De resto, não se percebe qual o raciocínio da autora para suportar os valores 

invocados. Tomemos por exemplo a alínea a. do ponto 2.6), que enuncia o alegado 

valor/m2 à data da escritura referida em 1.11): se os prédios adquiridos naquela altura 

tinham uma área total de 27 640 m2 e foram adquiridos por PTE 45 000 000$00 

(equivalente a € 22 4458,83), então o prédio foi na altura transacionado por € 0,81/m2, 

e não por € 25,00. 

Também a matéria levada ao probatório nos pontos 2.7) e 2.8) não se encontra 

provada. A autora nada juntou de suporte documental que atestasse terem sido aqueles 

os valores concretamente despendidos, nem suportou tais alegações por qualquer outro 

meio de prova. 

Aliás, a este respeito, nada demonstrou a autora. Ficamos sem saber, afinal, 

quanto despendeu a autora com os projetos, com a alteração dos projetos, e que outros 

encargos financeiros teve; assim como ficamos sem saber, qual a percentagem, nesses 

montantes, de capital próprio, de financiamento interno (suprimentos, etc.), de 

financiamento externo, e, neste último caso, qual a taxa de juro. E qual a taxa de 

rentabilização do investimento estimada? E a real? Como esperava a autora amortizar o 

investimento efetuado? Qual o valor de mercado dos lotes ou fogos de loteamento em 

2006, em 2009 e em 2012? Qual era a situação económica e contabilística (valor global 

de prejuízos?, solvabilidade?, capitais próprios?, lucro fiscal?, nível de suprimentos?, 

endividamento externo?, montante de garantias pessoais prestadas pelos sócios?) da 
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autora nos 5 exercícios anteriores ao deferimento do loteamento?; e entre 2003 e 

2009?; e entre 2009 e 2012? Não o sabemos, porque a demandante nada demonstrou 

— e dispôs de diversas ocasiões para fazer (ou, ao menos, se propor fazer) a pertinente 

prova: na petição inicial; nos diversos instrumentos processuais produzidos durante a tramitação dos autos; no 

requerimento probatório produzido ao abrigo do disposto no artigo 5.º, n.º 4, da Lei n.º 41/2013, de 26 de junho; na 

audiência prévia; nos requerimentos probatórios produzidos após a audiência prévia; por requerimento pericial à 

contabilidade da autora antes do processo de insolvência; em instrumento processual que pretendesse apresentar nos 20 

dias anteriores à realização da audiência final, ao abrigo do disposto no artigo 423.º, n.º 2, do Código de Processo Civil; 

no decorrer da própria audiência final, nos termos e para os efeitos do disposto, quer no artigo 423.º, n.º 3, in fine, quer 

no artigo 466.º, ambos do Código de Processo Civil (pelo administrador de insolvência), ou até por meio de prova 

testemunhal (designadamente por intermédio daqueles que haviam sido os sócios gerentes da sociedade antes da 

insolvência). 

Não o tendo feito, e atento o princípio traduzido pelo brocardo latino non liquet, 

consagrado no artigo 414.º do Código de Processo Civil, contra ela é resolvida a incerteza quanto à 

verificação daqueles  factos. 

* * *   

V. APRECIAÇÃO CRÍTICA DOS FACTOS E SUA SUBSUNÇÃO AO DIREITO APLICÁVEL  

1. Da verificação dos pressupostos da responsabilidade civil 

1.1. Preliminares: enquadramento; sequência 

I. Vem a ora autora peticionar a condenação do réu em sede de 

responsabilidade civil extracontratual, alegando que a conduta da entidade demandada 

violou os princípios jurídicos da legalidade, da proteção dos direitos e interesses dos 

cidadãos, de ponderação ou de consideração, da confiança, da igualdade e da 

proporcionalidade, da boa-fé, da justiça e da imparcialidade, igualdade ou 

imparcialidade, mais padecendo dos vícios de desvio de poder por abuso de 

discricionariedade administrativa.  

II. A Constituição da República Portuguesa estipula no artigo 22.º um princípio 

geral de responsabilidade do Estado e das demais entidades públicas «[…] por ações ou 

omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de que resulte 

violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem». 

III. Em concretização daquele normativo constitucional, o regime da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais entidades públicas foi 

plasmado em diferentes diplomas legislativos. À data dos factos, a responsabilidade 

civil extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas públicas regia-se pelo 

disposto no Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, até 30.01.2008, e pelo Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas 

aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, a partir de 31.01.2008. 
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IV. A responsabilidade por facto ilícito e culposo, que é aquele que ora interessa 

apurar, «é uma responsabilidade subjetiva, baseada na culpa» (FREITAS DO AMARAL, 1988: 501), que 

assenta nos clássicos pressupostos da responsabilidade aquiliana da lei civil. São assim 

pressupostos deste tipo de responsabilidade civil: a) o facto, comportamento ativo ou 

omissivo voluntário; b) a ilicitude, traduzida na ofensa de direitos de terceiros ou 

disposições legais destinadas a proteger interesses alheios; c) a culpa, nexo de 

imputação ético-jurídico do facto ao agente ou juízo de censura pela falta de diligência 

exigida de um homem médio ou de um funcionário ou agente típico; d) a existência de 

um dano, ou seja, a lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial (moral), esta 

última quando relevante; e e) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

segundo a teoria da causalidade adequada. Hoc sensu, vide,, inter alia, os acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo de 12.12.1989 e de 29.01.1991, in Acórdãos Doutrinários n.os 363, p. 323 e 359, p. 1231). 

V. Este tipo de responsabilidade corresponde, no essencial, ao conceito 

civilístico de responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos que tem 

consagração legal no artigo 483.º do Código Civil, segundo o qual «[a]quele que, com 

dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal 

destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos 

resultantes da violação». 

VI. Importa apurar se aqueles pressupostos de procedibilidade se verificam.  

* 

 1.2. Do facto ilícito e culposo 

 1.2.1. Preliminares: enquadramento; sequência 

VII. O elemento básico da responsabilidade é o facto do agente, um facto 

objetivamente dominável ou controlável pela vontade, o qual consiste, em regra, num 

ato, numa ação, ou seja, num facto positivo, que importa a violação de um dever geral 

de abstenção, do dever de não ingerência na esfera do titular do direito absoluto.  

VIII. Mas também pode traduzir-se num facto negativo, numa abstenção ou numa 

omissão (cf. artigo 486.º do Código Civil), embora, neste caso, só se verifique quando haja o 

dever jurídico de praticar um ato que, seguramente ou muito provavelmente, teria 

impedido a consumação desse dano. 

IX. Por seu turno, ilicitude é sinónimo de antijuridicidade, que se expressa num 

juízo negativo (ou desvalor) formulado pela ordem jurídica.  

X. De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48 051, «[…] consideram-se 

ilícitos os atos jurídicos que violem as normas legais e regulamentares ou os princípios gerais 

aplicáveis e os atos materiais que infrinjam estas normas e princípios ou ainda as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração». Face ao que 

estatuía o preceito citado, a ilicitude comportava uma lesão antijurídica, traduzida na 
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violação objetiva de normas, princípios jurídicos, regras de ordem técnica ou deveres de 

cuidado, das quais resultasse a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. 

Há aqui que distinguir preliminarmente, por conseguinte, as perspetivas objetiva e 

subjetiva da ilicitude. Eis o escopo das linhas que se seguem.  

XI. Do ponto de vista objetivo, o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48051 e o artigo 

9.º do atual Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais 

Entidades Públicas são mais precisos do que o artigo 483.º do Código Civil português: 

não só concretizam o que se deve entender por atos (positivos ou negativos) ilícitos, 

como explicita em que se traduz objetivamente essa ilicitude. Para tanto, enunciam que 

ela representa uma forma de antijuridicidade traduzível na violação, seja por atos 

jurídicos, seja por operações materiais, de um dos seguintes parâmetros: i) ou de 

«normas legais e regulamentares», aí se incluindo, a fortiori, disposições ou princípios 

constitucionais; ii) ou na infração de «regras de ordem técnica e de prudência comum», 

onde se incluem também os «deveres objetivos de cuidado». «Deste modo, esclarece-se 

que a ilicitude pode derivar da ilegalidade administrativa — que poderá consistir na violação de 

normas procedimentais ou substantivas — ou da atuação material desconforme ao direito — em 

que se inclui a inobservância de normas técnicas ou de deveres objetivos de cuidado.» (FERNANDES 

CADILHA, 2008: 149). 

XII. O regime jurídico da responsabilidade civil administrativa, na sua 

caracterização de ilicitude, é, pois, claramente influenciado pelo Direito francês. Com 

efeito, à semelhança do que no direito gaulês (seja civil, seja administrativo) se estabelece 

quanto à identificação das situações de faute, enquanto violação consciente de um 

dever ou de uma obrigação impostos pela ordem jurídica, o preceito em análise faz 

corresponder as situações de ilicitude das condutas dos entes públicos, em alternativa: 

ou i) à violação de normas pelas quais a Administração Pública se deve pautar na sua 

atuação (ou seja, deveres explicitados por normas escritas, como o sejam regras ou princípios constitucionais, legais 

ou regulamentares, ou regras técnicas devidamente positivadas e formalizadas); ou, na ausência de tais 

determinações explícitas, ii) na inobservância de deveres objetivos de cuidado que ao 

agente se impunham (ie: na violação do dever geral de conduta prudente e diligente, que para todos 

genericamente decorre do dever de não prejudicarem os outros com a sua própria conduta). «No primeiro tipo de 

situação, a existência de faute afere-se, objetivamente, por referência ao conteúdo do comando 

normativo violado; no segundo, ela afere-se por referência ao conteúdo de um standart, um 

modelo ou padrão de comportamento, que o agente deveria ter adotado — sendo que o standart 

tradicional é o do bonus pater familas ou do reasonable man, que representa tradicionalmente 

o homem normalmente prudente e diligente […] — e isto, seja porque se tratou de uma conduta 

de um agente concreto, que, por ação ou omissão, violou o dever objetivo de cuidado que se lhe 
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impunha, seja porque foi o próprio funcionamento do serviço enquanto tal que não observou o 

standart, modelo ou padrão médio que lhe era exigível […]» (AROSO DE ALMEIDA, 2013: 243). 

XIII. Mas em que se traduz, em concreto, a ilicitude, numa perspetiva subjetiva — 

isto é: da esfera jurídica afetada pela suposta atuação administrativa ilícita?  

XIV. Do ponto de vista subjetivo, a ilicitude traduz-se, quer na violação de um 

direito de outrem, quer na violação de normas legais destinadas a proteger interesses 

alheios. Como notado pela doutrina da especialidade (REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 

2008: 21), o regime da responsabilidade civil delitual das entidades públicas conhece 

assim duas modalidades básicas, à semelhança do que se prevê no Direito Civil: a 

ilicitude por violação de direitos subjetivos (maxime absolutos, como direitos fundamentais, de 

personalidade, reais, mas também relativos, como familiares, de propriedade intelectual ou industrial — porém, já não 

direitos de crédito emergentes de contratos, quando as violações hajam sido perpetradas pelo devedor, porque aí estará 

em causa já a responsabilidade contratual); e a ilicitude por violação de normas destinadas a 

proteger interesses (normas de proteção).  

XV. A distinção das duas modalidades assenta na verificação, oriunda do Direito 

Civil, de que, ao contrário do que sucede com os direitos subjetivos, as normas de 

proteção, embora dirigidas (também) à tutela de interesses particulares (quer em exclusivo, 

quer em conjunto com a tutela do interesse público), não atribuem aos titulares desses direitos em 

exclusivo o aproveitamento de um bem (MENEZES LEITÃO, 2006: 295).  

XVI. Também no domínio da responsabilidade administrativa se afadigaram os 

tratadistas em destacar tradicionalmente uma diferença de estrutura entre o direito 

subjetivo (correspondente ao interesse individual diretamente protegido pela norma) e o interesse 

legalmente protegido (a que corresponde o interesse reflexamente protegido pela norma). Assim, perante 

um direito subjetivo, o particular poderia obter a sua plena realização em juízo em caso 

de violação ou incumprimento, ao passo que na presença de um interesse legítimo o 

particular já não poderia exigir que a Administração satisfizesse o seu interesse, mas 

apenas que o não prejudicasse ilegalmente, permitindo-lhe reagir jurisdicionalmente 

em caso de ilegalidade (FREITAS DO AMARAL, 2002: 65). Isto é: «no direito subjetivo, o que existe é 

um direito à satisfação de um interesse próprio; no interesse legítimo, o que existe é um direito à 

legalidade das decisões que versem sobre um interesse próprio […]» (idem, ibidem). 

XVII. É, pois, precisamente para identificar os casos em que é lesada uma posição 

jurídica de outrem, e não apenas o direito objetivo, de modo a que se possa ainda falar 

em ilicitude subjetiva, que no domínio do direito privado da responsabilidade civil se 

sedimentou entre nós a teoria da norma da proteção, a qual pressupõe a análise e 

interpretação do seu âmbito para aferir se aí cabe o interesse material daquele que foi 

lesado de facto, ou objetivamente. Tal construção foi acolhida pela doutrina mais 
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autorizada ao nível da responsabilidade civil da Administração Pública, no que 

concerne aos interesses legalmente protegidos. 

XVIII. Mais recentemente, o labor dogmático infletiu fortemente a sua tradicional 

e anterior orientação, que ia, como vimos, no sentido de apartar em duas categorias 

estanques as duas modalidades de ilicitude. Ao invés, tal divisão foi sendo 

progressivamente substituída por uma nova teoria, unitária quanto ao regime, embora 

dual quanto aos pressupostos e natureza. Contribuiu fortemente para essa nova visão a 

constatação de que o legislador, quer constitucional, quer ordinário, utiliza 

indistintamente as expressões «direitos ou interesses legalmente protegidos» [v.gr., os 

artigos 266.º, n.º 1, 267.º e 268.º, n.os 3, 4 e 5, da Constituição da República Portuguesa, 4.º, 12.º, 53.º, n.º 1, 124.º, n.º 1, 

alínea a), e 140.º, n.º 1, alínea b), do Código de Procedimento Administrativo de 1991, vigente à data dos factos, 4.º, n.º 

1, alínea a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e 2.º, n.º 2, 9.º, n.º 1, 55.º, n.º 1, e 68.º, n.º 1, alínea a), 

do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, ambos na redação anterior àquela que lhes foi entretanto 

atribuída pelo Decreto-Lei n.º 214—G/2015, de 2 de outubro, atento o princípio tempus regit actum].  

XIX. Mesmo nos diversos ramos de direito privado se tem sentido a necessidade 

de, em certos domínios e segundo determinadas sensibilidades doutrinárias, se aplicar 

indistintamente a teoria causal do escopo da proteção da norma em qualquer das 

modalidades de ilicitude. É nesse sentido que aparentemente labora, por exemplo, MENEZES CORDEIRO (1996: 

532 e passim). 

XX. A fortiori, essa necessidade de aplicar indistintamente a teoria do escopo da 

proteção da norma (ou Schutznormtheorie) a ambas as modalidades de ilicitude na 

responsabilidade civil aquiliana se tem sentido no domínio do Direito Administrativo. 

«Também aqui, a aparente dualidade estanque entre as normas que consagram direitos 

subjetivos e as chamadas normas de proteção, constitutivas de interesses legalmente protegidos, 

não deverá resultar como um obstáculo absoluto à transposição das considerações sobre a 

―segunda modalidade de ilicitude‖ — nomeadamente as relativas à individualização das 

normas de proteção e à consequente ilicitude da sua violação — para o conjunto das posições 

jurídicas subjetivas administrativas, ainda que devam ser salvaguardadas as devidas distâncias, 

maxime se estiver em causa a atividade jurídica da Administração no exercício do poder 

administrativo. É que, bem vistas as coisas, mesmo a primeira modalidade de ilicitude 

não dispensa o cumprimento dos requisitos da norma de proteção, sobretudo a 

necessidade de se tratar de uma norma protetora de bens ou interesses subjetivos, 

de pessoas individualizáveis. O que sucede é que o cumprimento desses requisitos é mais 

evidente, dir-se-ia, automático, quando está em causa a violação de um direito subjetivo […]» 

(CUNHA, 2008: 221) — sublinhados nossos. 

XXI. Daí que, no âmbito da responsabilidade civil das entidades públicas, «[…] 

para haver responsabilidade civil delitual não basta a verificação de qualquer ilegalidade, 

devendo esta consistir na violação da norma que tutela a posição jurídica subjetiva cuja lesão 
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se pretende ver reparada […]» (REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 2008: 21 — os sublinhados são 

novamente da nossa lavra).  

XXII. Dito por outras palavras: a mera violação de normas ou deveres objetivos de 

cuidado, por parte da Administração Pública, não constitui, por si só, um ilícito 

indemnizável em sede de responsabilidade civil administrativa; para que isso suceda, é 

ainda necessário que dessa violação resulte a ofensa dos direitos ou interesses de 

outrem. Hoc sensu, vide, na doutrina, CORTEZ (2000: 70 a 72) e AROSO DE ALMEIDA (2013: 254), e, na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Administrativo, os acórdãos de 31.05.2005, 26.09.2007, 28.11.2007 e 23.09.2009, proferidos 

respetivamente no âmbito dos processos n.os 0127/03, 0569/06, 0808/07 e 1119/08, inter aliud, todos acessíveis online 

in http://www.dgsi.pt/jsta.  

XXIII. É que, como vem sendo denunciado, nem toda a violação de uma norma 

jurídica constitui um facto ilícito: «[…] tem sempre de existir uma específica referência da 

ordem jurídica objetiva aos direitos subjetivos e posições juridicamente protegidas do particular 

[…]» (GOMES CANOTILHO, 1993B: 84).  

XXIV. No fundo, pretende com isto significar-se que a ilicitude não se basta com a 

mera ilegalidade; antes pressupõe a violação de um direito subjetivo ou de um interesse 

legalmente protegido — ou seja, de uma norma que se destine a proteger o interesse de 

outrem. 

XXV. «Este aspeto aproxima o presente regime de ilicitude dos quadros do Direito Civil. 

[De tal sorte que se pode mesmo asseverar] que é elemento decisivo, neste domínio, tal como 

sucede em Direito Civil, a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. E é, na 

verdade, este o elemento agregador do heterogéneo conjunto de situações de violação de deveres 

[podendo] ser, por isso, aplicados nesta sede os ensinamentos da doutrina civilista. […] Com 

efeito, a averiguação da existência de um facto ilícito há de depender […] de saber se a ação […] 

realizada ou a omissão cometida ofendeu um direito subjetivo, ou, quando não seja esse o caso, 

de determinar — tal como, em hipóteses correspondentes, ocorre em Direito Civil — se as regras 

violadas se destinavam a proteger os interesses do lesado, em termos de se poder afirmar que 

houve violação da norma destinada a proteger esses interesses […]. E também é assim no que 

diz respeito às situações de responsabilidade que resultem da emissão [ou omissão] de atos 

jurídicos, designadamente de atos administrativos […]. É, assim, designadamente aplicável, 

neste domínio, a teorização que, em Direito Civil, tem sido construída em torno da violação de 

leis que protegem interesses alheios […]» (AROSO DE ALMEIDA 2013: 254 e 255). 

XXVI. As sensibilidades doutrinárias hodiernas admitem, assim, um alargamento 

do elenco das posições jurídicas substantivas, sugerindo que, embora possa existir uma 

diferença de conteúdo entre o direito subjetivo e o interesse legalmente protegido, eles 

se encontram no fundo sujeitos a um único e indiferenciado regime de proteção. Hoc 

sensu, PEREIRA DA SILVA (2003: 217 a 219); AROSO DE ALMEIDA (2002: 116 e 117); FERNANDES CADILHA (2008: 151). 

XXVII. Neste conspecto, a ilicitude, apesar de revestir-se de duas modalidades, 

deverá ser encarada, do ponto de vista exegético, como um pressuposto unitário, que se 

http://www.dgsi.pt/jsta
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verifica sempre que: i) se verifique a violação do bloco da legalidade ou de normas 

objetivas de prudência (componente objetiva); ii) for lesada uma posição jurídica 

subjetiva, qualquer que ela seja (componente subjetiva); e iii) sempre com recurso à 

teoria das normas de proteção. 

XXVIII. Por isso, para que o lesado tenha direito a indemnização, é necessário que 

estejam preenchidos os seguintes três requisitos básicos e seminais, de acordo com a 

teoria germânica da Schutznormtheorie (teoria da norma de proteção, ou escopo de proteção da norma): 

i) que à lesão dos interesses do particular corresponda a violação de uma norma legal 

ou de um standart objetivo de cuidado; ii) que a tutela dos interesses do particular 

figure, de facto, entre os fins da norma ou do standart violados; e iii) que o dano se 

tenha registado no círculo de interesses privados que a lei visa tutelar. Ou, noutra 

formulação [seguindo aqui os ensinamentos de ANTUNES VARELA (1996: 557 a 560) e MENEZES LEITÃO (2006: 295)], 

o tribunal deverá julgar verificado o requisito da ilicitude depois de verificadas as 

seguintes exigências especiais: i) a não adoção, pelo ente público demandado, de um 

comportamento definido em termos (mais ou menos) precisos pela norma; ii) que o fim 

dessa proteção seja dirigido à tutela de interesses particulares; e iii) que o dano se 

verifique no círculo de interesses que que a norma visa proteger. 

XXIX. Como bem se percebe, «[…] o busílis da teoria jurídico-pública da norma de 

proteção está também na questão de saber qual o âmbito de proteção normativo, ou por outras 

palavras, saber se o interesse particular em jogo é ou não intencionalmente protegido pela 

norma jurídico-pública violada […]» (CUNHA, 2008: 221). Seguindo aqui o excurso da doutrina 

da especialidade no labor para delimitar os corretos parâmetros hermenêuticos para 

tamanha dilucidação (idem, ibidem: 222 e 223), podemos deixar estabelecido que, «[…] para 

saber se o particular é titular de um verdadeiro direito subjetivo público e não apenas 

beneficiário dos efeitos reflexos do direito objetivo (Rechsreflex), é necessário que se reúnam 

duas condições: a) [a] existência de uma regra que obrigue a Administração a adotar um 

comportamento determinado (obrigação jurídica imposta à Administração) [e] b) [q]ue essa 

norma jurídica se destine — ou pelo menos também se destine — a assegurar a proteção de 

certos cidadãos (interesses individuais). 

XXX. » A primeira das condições referidas exclui a possibilidade de decisão livre sobre a 

aplicação da norma em causa: ela tem [d]e ser vinculativa. No entanto a norma de proteção 

verifica-se mesmo quando a Administração atua no exercício de poderes discricionários, 

porquanto, ―afastada a ideia do poder discricionário como «domínio livre do direito»‖ defende-

se ―a existência de direitos subjetivos públicos relativamente aos limites da discricionariedade, 

uma vez que o cumprimento desses limites é vinculativo, e que, devido a eles, pode surgir uma 

pretensão‖ [aqui citando PEREIRA DA SILVA, 2003: 225]. 
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XXXI. » Quanto à segunda condição, cumpre notar que o interesse particular não precisa 

de ser o único protegido pela norma, nem sequer aquele que a norma visa a título principal, 

bastando, mesmo para as noções restritivas da Schutznormtheorie, que a norma tenha 

―também‖ em vista proteger ou garantir o particular. 

XXXII. » Tudo se reconduz, portanto, a um problema de interpretação da norma, para 

averiguar quais os seus objetivos, interpretação que os vários autores advertem dever ser 

atualista, sistemática, tendo em conta o conjunto em que se encontra inserida [ou, por outras 

palavras], deve consistir numa ―apreciação objetiva dos interesses‖ e não tanto um meio de 

saber a intenção histórica do legislador […]». 

XXXIII. Na certeza, porém, de que a aplicação desta teoria do escopo de proteção 

da norma implica uma exigência adicional (válida tanto em sede de apreciação do pressuposto da 

ilicitude como do nexo da causalidade), sem cujo cumprimento não se pode considerar o dano 

como integrante da esfera de proteção normativa. Segundo essa exigência, é necessário 

averiguar, não só se a norma visa a proteção i) daquela pessoa ii) contra aquela espécie 

de danos, mas também se ela iii) tem em vista a proteção contra aquele tipo de perigos, 

isto é, se visa em concreto aquela forma de proteção dos danos.  

XXXIV. A este respeito, seguimos aqui de perto, pela clareza expositiva, a preleção 

de SINDE MONTEIRO (1989: 249), segundo o qual a delimitação do campo de aplicação às 

pessoas e bens protegidos (respetivamente âmbitos objetivo e subjetivo de proteção) não evitaria 

resultados arbitrários sem o recurso ao terceiro requisito aludido. Como exemplo, o 

autor citado ilustra a sua construção com o seguinte exemplo: alguém não afastou o 

gelo do passeio contra os regulamentos de polícia, sendo que um terceiro, por receio de 

seguir por esse passeio, chama um táxi, que pouco depois sofre um acidente, na 

sequência do qual o passageiro parte um braço. Conclui o autor que «[e]mbora o 

regulamento de polícia visasse proteger aquela pessoa de danos na saúde, não há lugar a uma 

indemnização porque o dano não se verificou por queda no passeio. Dever-se-á pois perguntar 

sempre quem a norma protege, o que protege, e de quê protege» (idem, ibidem, nota 234).  

XXXV. Há, portanto, que averiguar a «[…] conformidade do processo lesivo […] com o 

conteúdo da ilicitude da ação que provocou o dano [em termos tais que pela obrigação de 

indemnização reclamada sejam apenas abrangidos os danos] no bem jurídico que [a] disposição 

queria proteger e em consequência de um perigo que se propunha impedir […]» (idem ibidem: 250). 

XXXVI. Esclareça-se ainda, com relevância para este enquadramento normativo, 

dogmático e exegético, que, tal como se consignou no acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo de 20.12.2007, proferido no processo n.º 0347/07, integralmente disponível para consulta 

em http://www.dgsi.pt/jsta, «[…] a ilicitude, enquanto pressuposto da responsabilidade 

extracontratual por ato ilícito, é uma ilicitude de conduta e não uma ilicitude de 

resultado, pressupondo sempre uma atuação dos entes públicos em si mesma violadora de 

http://www.dgsi.pt/jsta
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normas, princípios ou regras técnicas, ou seja, um desvalor de comportamento […]» 

(sublinhados nossos).  

XXXVII. Ou seja, as normas do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, 

primeiro, e do artigo 9.º do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e demais entidades públicas,  depois, como decorre, com clareza, do seu texto, 

definem a ilicitude pelos meios e não pelo resultado. Daí que a lei se não baste com a 

produção causalmente adequada da ofensa dos direitos de terceiros ou das disposições 

legais destinadas a proteger os seus interesses; exige a violação de normas jurídicas ou 

princípios ou a infração de regras técnicas e/ou do dever geral de cuidado, como 

dimensão ineliminável de um comportamento ilícito. Significa isto que a ilicitude não 

está centrada exclusivamente no resultado danoso ─ ilicitude de resultado ─ e que, 

igualmente, está sempre na dependência do desvalor de um determinado 

comportamento ─ ilicitude de conduta. Hoc sensu, vide, neste sentido, na doutrina: GOMES CANOTILHO, 

1993A: 84; REBELO DE SOUSA, 1996: 172; CORTEZ, 2000: 50 a 53; e na jurisprudência, cf., entre outros, os acórdãos do 

Supremo Tribunal Administrativo de 17.03.1998 (recurso n.º 42 505), 05.06.2007 (processo n.º 0157/07) e de 

02.04.2008 (processo n.º 0958/07).  

XXXVIII. Vale isto por dizer, ao cabo e ao resto, que no âmbito do regime da 

responsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas ou sujeitas à 

responsabilidade administrativa, inexiste qualquer sinonímia entre resultado danoso e 

ilicitude. 

* 

XXXIX. Certo é que também a culpa é pressuposto incontornável (e fundamental) 

da responsabilidade, consistindo esta no nexo de imputação ético-jurídica que liga o 

facto ilícito à vontade do agente, exprimindo uma ligação reprovável ou censurável da 

pessoa com esse facto, podendo assumir a forma de dolo ou de negligência, e sendo 

aferida nos termos do artigo 487.º do Código Civil. 

XL. O dolo pressupõe, não só o conhecimento da ilicitude do ato, como também 

a intenção de provocar um determinado resultado danoso. Será dolo direto se o autor 

do facto voluntário pretende primariamente a produção desse resultado; será dolo 

necessário se o autor do facto voluntário pretender primariamente a produção de outro 

resultado cuja verificação implica necessariamente a produção do resultado danoso; 

será dolo eventual se o autor do facto voluntário se conformar com a produção desse 

resultado. 

XLI. Já a negligência pressupõe a violação, consciente ou inconsciente, de 

deveres de cuidado. Se a diligência empregue tiver sido manifestamente inferior àquela 

que o titular de órgão ou agente se encontrava obrigado em razão do cargo por si 

ocupado, a negligência diz-se grave; nas restantes situações, diz-se leve. Como alerta a 
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doutrina da especialidade, «[a] distinção entre a negligência grave e a negligência leve não 

tem grande relevância no direito privado nem no direito penal mas é da maior importância na 

responsabilidade administrativa: para a responsabilização das pessoas coletivas administrativas 

basta qualquer tipo de negligência […], mas a responsabilidade de titulares de órgãos ou agentes 

pressupõe pelo menos, precisamente, a negligência grave […]» (REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 

2008: 26). 

XLII. Com efeito, no domínio do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, da 

conjugação dos artigos 2.º e 3.º resultava ser o seguinte o regime da responsabilidade 

civil extracontratual da Administração por factos ilícitos culposos: a) se o facto danoso 

fosse praticado pelo titular do órgão ou agente administrativo fora do exercício das suas 

funções, ou durante o seu exercício, mas não por causa dele, a responsabilidade seria 

exclusivamente do autor desse facto (artigo 3.º, n.º 1); b) se o facto fosse praticado pelo 

titular do órgão ou agente administrativo no exercício das suas funções e por causa 

desse exercício, havia que distinguir três situações: i) se aqueles tivessem atuado com 

dolo haveria responsabilidade solidária da Administração e do autor do facto, podendo 

o lesado exigir a indemnização da Administração ou do titular do órgão ou agente, ou 

de ambos (mas aquela sempre teria direito de regresso contra estes) — artigo 3.º, n.os 1 e 2; ii) se o facto 

tivesse sido praticado com culpa grave, ou seja, se aqueles tivessem procedido com 

diligência e zelo manifestamente inferiores aos que estavam obrigados em razão do 

cargo (negligência grosseira), haveria responsabilidade exclusiva da Administração perante 

terceiros, mas esta teria direito de regresso contra o autor do facto danoso (artigo 2.º, n.os 1 e 

2); iii) se o facto tivesse sido praticado com culpa leve, isto é, com diligência não 

manifestamente inferior à que era devida em razão do cargo, só a Administração seria 

responsável, não tendo sequer direito de regresso (artigo 2.º, n.º 1). Verifica-se, assim, que, 

no âmbito da gestão pública, os titulares dos órgãos, funcionários e agentes das 

referidas pessoas coletivas públicas só respondiam perante terceiros em dois casos: se o 

facto tivesse sido praticado fora do exercício de funções, ou, se praticado no exercício 

destas, tivessem excedido os seus limites (caso em que respondia em exclusivo); 

quando, tendo o ato sido praticado no exercício de funções e por causa delas, tivessem 

procedido dolosamente (mas, neste caso, a pessoa coletiva era sempre responsável 

solidariamente). 

XLIII. E considerava-se que os titulares dos órgãos, funcionários ou agentes 

«exced[ia]m os limites das suas funções» quando, embora os atos fossem praticados no 

exercício destas e por causa desse exercício, envolvessem abuso de autoridade ou 

excesso de poder ou tivessem apenas por finalidade a satisfação de um interesse 

pessoal. Por isso se justificava que, nestas circunstâncias, os entes públicos não 

respondessem pelos atos por eles praticados. 
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XLIV. E como é esta questão tratada no domínio do Regime da Responsabilidade 

Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas aprovado pela Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro? Porventura influenciado pela redação do artigo 22.º da 

Constituição da República Portuguesa, posterior aos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 

48 051, que parece ter tornado inconstitucional o regime de responsabilidade pessoal 

exclusiva dos titulares de órgãos, funcionários e agentes (como foi advogado por 

algumas sensibilidades doutrinárias), o regime atual alterou aquele regime. «Assim se 

compreende que os atuais artigos 7.º e 8.º tenham mantido a distinção entre a responsabilidade 

exclusiva da Administração (por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, cometidas 

com culpa leve) e responsabilidade pessoal dos titulares dos seus  órgãos, funcionários ou 

agentes (para o caso de terem atuado com dolo ou culpa grave), mas fazendo sempre funcionar, 

neste último caso, a responsabilidade solidária da pessoa coletiva pública, embora com a 

possibilidade de esta exercer o direito de regresso; excluindo, desse modo, qualquer forma de 

responsabilidade exclusiva do funcionário (cfr. artigos 7.º, n.º 1, e 8.º).» (FERNANDES CADILHA, 2008: 

109). 

XLV. À face do atual regime, continua a poder afirmar-se, pois, que «[…] em caso 

de ilícito funcional, existe sempre responsabilidade da Administração no plano das relações 

externas [e que] a responsabilidade do ente público é diferente, consoante a modalidade de 

culpa dos titulares dos órgãos ou agentes […]» (VIEIRA DE ANDRADE, 1999: 48). Isto é: «[…] a 

responsabilidade das entidades públicas continua a ser própria e exclusiva, em caso de culpa 

leve dos titulares de órgãos, funcionários ou agentes; passando a ser solidária quando estes 

tenham procedido com dolo ou culpa grave» (FERNANDES CADILHA, 2008: 109 e 110). 

XLVI. «Há, por outro lado, duas importantes novidades: deixa de existir uma 

responsabilidade exclusiva do servidor público; nas situações de responsabilidade solidária, 

porque o servidor agiu com dolo ou com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a 

que se encontrava obrigado em razão do cargo, é obrigatório o exercício do direito de regresso 

por parte da entidade pública (artigos 8.º, n.º 3, e 6.º)». (idem, ibidem: 110). 

XLVII. Assim, em suma e seguindo aqui de perto o excurso de REBELO DE SOUSA & SALGADO DE 

MATOS (2008: 35), podemos traçar o seguinte quadro: haverá independência parcial entre a 

responsabilidade das pessoas coletivas administrativas e a responsabilidade dos 

titulares dos órgãos ou agentes, por via de regra. Isto porque as pessoas coletivas 

administrativas respondem diretamente pelos prejuízos resultantes de atos ilícitos e 

culposos dos seus órgãos ou agentes (artigos 7.º, n.º 1, e 8.º, n.os 1 e 2, do diploma aqui em apreço); por 

seu turno, os titulares de órgãos e agentes administrativos apenas respondem pelos 

prejuízos resultantes de atos ilícitos praticados com dolo ou negligência grave (artigo 8.º, 

n.º 1). Daqui resulta a irresponsabilidade dos titulares de órgãos ou agentes pelos seus 

atos praticados com negligência leve.  
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XLVIII. Trata-se de uma solução tradicional no direito português, criticada por 

alguns setores da doutrina pela «duvidosa constitucionalidade […]» à luz do artigo 22.º da 

Constituição da República Portuguesa (idem, ibidem). É, este, porém, o regime cogente, 

sendo que as críticas de inconstitucionalidades terão sido afastadas pelo órgão de 

cúpula desta jurisdição (cf. acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido a 28.09.2006 no processo 

n.º 0855/04, acessível em http://www.dgsi.pt/jsta). Sempre se refira que mesmo os críticos deste 

regime, que aparta a responsabilidade do titular ou agente nos casos de negligência 

leve, reconhecem que, «[…] em todo o caso [este regime] progride em relação ao chocante 

regime anterior, que restringia a solidariedade à responsabilidade emergente de atos dolosos 

[…]» (idem, ibidem). 

XLIX. Na forma de mera culpa, a lei pretende traduzir a censura dirigida ao autor 

do facto por não ter usado da diligência de um homem normal perante as 

circunstâncias do caso, ou, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado por facto ilícito, daquela que teria um funcionário ou agente típico. Assim, deve 

a culpa ser apreciada, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, em abstrato, 

ou seja, em atenção à diligência exigida de um homem médio ou de um funcionário ou 

agente típico, em face das circunstâncias de cada caso. Pretendemos com isto significar 

que «[a]gir com culpa significa atuar em termos de a conduta do agente merecer a reprovação 

ou censura do direito. E a conduta do lesante só é reprovável quando, pela sua capacidade e em 

face das circunstâncias concretas da situação, se concluir que ele podia e devia ter agido de outro 

modo» (ANTUNES VARELA, 1996: 531). Assim, o apelo do legislador ao conceito de bonus pater 

familiae, vertido no n.º 2 daquele artigo 487.º do Código Civil, implica, no âmbito da 

responsabilidade civil extracontratual de entes públicos, a comparação do 

comportamento ilícito apurado com o que seria exigível a um funcionário ou agente 

zeloso e cumpridor (cf. neste sentido, v. gr., o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 13.05.1999, 

proferido no processo n.º 38 081). 

L. Note-se que a culpa de uma pessoa coletiva, como a em presença, não se 

esgota na imputação de uma culpa psicológica aos funcionários/agentes que atuaram 

em seu nome, pois o facto ilícito gerador dos danos pode resultar de um conjunto, 

ainda que imperfeitamente definido, de fatores, próprios da deficiente organização ou 

falta de controlo, de vigilância e/ou de fiscalização exigíveis, ou de outras falhas que se 

reportam ao serviço como um todo, casos em que se verifica uma culpa do serviço. É, 

assim, que podem ser qualificadas como facto ilícito culposo as ações ou omissões que 

de uma forma ou de outra ofendem a esfera jurídica de terceiros, mesmo que tal resulte 

de uma sucessão de pequenas faltas individualmente desculpáveis. 

http://www.dgsi.pt/jsta
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LI. Refira-se ainda que, face à definição ampla de ilicitude anteriormente 

constante do artigo 6.º do Decreto-Lei 48 051, de 21.11.1967, vinha a jurisprudência dos 

tribunais superiores considerando ser difícil estabelecer uma linha de fronteira entre os 

requisitos da ilicitude e da culpa, afirmando que, estando em causa a violação do dever 

de boa administração, a culpa assume o aspeto subjetivo da ilicitude, que se traduz na 

culpabilidade do agente por ter violado regras jurídicas ou de prudência que tinha 

obrigação de conhecer ou de adotar. Hoc sensu, vide, inter alia, os acórdãos do Supremo Tribunal 

Administrativo de 08.11.2007 (processo n.º 0634/07), de 05.12.2007 (processo n.º 0491/07), de 12.11.2008 (processo 

n.º 0682/07), todos disponíveis in http://www.dgsi.pt/jsta, e acórdãos do Tribunal Central Administrativo Norte de 

03.05.2007 (processo n.º 00096/04.6BEMDL), e de 03.05.2007 (processo n.º 00814/04.2BEBRG), de 25.10.2007 

(processo n.º 00106/05.0BEMDL), todos integralmente disponíveis em http://www.dgsi.pt/jtcn, bem como o de 

25.02.2010, proferido no processo n.º 00636/05.3BEGBR (inédito ainda). A jurisprudência era, pois, 

unânime, na vigência do Decreto-Lei n.º 48 051, em presumir ao menos uma culpa leve 

sempre que se verificasse a ilicitude do ato: assim, este pressuposto (da culpa) foi, até 

certo ponto, absorvido pelo pressuposto da ilicitude, que, a verificar-se indiciava ao 

menos a culpa leve. 

LII. Porém, tal configuração foi devidamente corrigida com a aprovação da Lei 

n.º 67/2007, de 31 de dezembro, que revogou o aludido Decreto-Lei n.º 48 051. Com 

efeito, com este diploma a presunção de culpa leve operada pelos preceitos aludidos 

não equivale, sem mais, a dever objetivo de indemnizar: é que a culpa comporta um 

juízo de censura e representa, por isso mesmo, algo mais que a mera constatação da 

ilegalidade. Temos por válido, mutatis mutandis, este entendimento também com 

referência ao Decreto-Lei n.º 48 051. 

LIII. Dito isto, queda por apurar sobre quem recai o onus probandi quanto a este 

pressuposto. E a resposta a esta questão não é linear. 

LIV. Já o sabemos: dispõe o artigo 487.º, n.º 1, do Código Civil que «[é] ao lesado 

que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção legal de culpa». E, de 

facto, dado que o Decreto-Lei n.º 48 051 não estabelecia qualquer presunção nesta sede 

(ao contrário do diploma que se lhe sucedeu no enquadramento do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e Demais Entidades Públicas), é sobre a autora que recai o onus probandi quanto à 

culpa dos atos praticados pelo réu até 30.01.2008, cabendo ao réu a contraprova (artigo 

346.º do Código Civil). 

LV. Porém, já quanto aos atos praticados a partir de 31.01.2008 «presume-se a 

existência de culpa leve na prática de atos jurídicos ilícitos» (artigo 10.º, n.º 2, da Lei n.º 67/2007, de 31 

de dezembro). Verifica-se, portanto, um agravamento da posição processual do réu, que 

passa a ter o ónus de comprovar que se empenhou na procura da solução legal. Isto é: 

verifica-se a inversão do onus probandi, deixando de funcionar a regra que decorre do 

http://www.dgsi.pt/jsta
http://www.dgsi.pt/jtcn
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princípio geral ínsito no n.º 1 do artigo 487.º do Código Civil, segundo a qual é ao 

lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, mas antes a regra oposta pela 

qual é ao lesante que incumbe provar que agiu sem culpa (artigo 344.º, n.º 1, do mesmo Código 

Civil). 

LVI. Ora, tratando-se, como se trata, de uma presunção iuris tantum, nada obsta 

que o Estado possa ilidir a presunção, efetuando a demonstração de que agiu sem culpa 

(artigo 350.º, n.º 2, do Código Civil). Na certeza, porém, de que «[a] prova do contrário não se 

confunde, no entanto, com a contraprova. A contraprova destina-se a criar a dúvida ou a 

incerteza acerca dos factos alegados pela outra parte, implicando que, sendo sobre esta que recai 

o ónus probatório, o tribunal deverá julgar improcedente a ação quando subsistir um non liquet 

probatório, isto é, quando os factos em causa não puderem considerar-se como provados (artigo 

346.º do Código Civil). A prova do contrário exige que se demonstre que não é verdadeiro o 

facto que beneficia da presunção legal, não bastando a simples inexistência do facto [sendo 

exigível, portanto] a prova de que o autor do dano agiu sem culpa (artigo 347.º do Código Civil). 

Ou seja, quando em face da prova que tenha sido coligida no processo, se mantenha a dúvida 

sobre a existência de culpa, o juiz, por inversão do ónus da prova, terá de decidir em desfavor do 

réu, dando como assente que a Administração atuou culposamente» (FERNANDES CADILHA, 2008: 168). 

* 
LVII. Cientes deste enquadramento dogmático, volvamos o nosso olhar para o caso 

dos autos. 

LVIII. Como vimos, a autora alega que a conduta do réu violou os princípios 

jurídicos da legalidade, da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, de 

ponderação ou de consideração, da confiança e da boa-fé, da proporcionalidade, da 

justiça, igualdade e imparcialidade, mais padecendo dos vícios de desvio de poder por 

abuso de discricionariedade administrativa. E a conduta do réu viola aqueles princípios 

em dois momentos ou duas vicissitudes decisivas, segundo a autora: ao não emitir o 

alvará de loteamento requerido pela autora e omitindo resposta à demandante (artigos 

38.º, 39.º, 252.º e 280.º da petição inicial); e ao interpor a 14.10.2009 a ação judicial para ver 

reconhecido o seu direito de propriedade sob o prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 7689 da freguesia de São Vicente e registado pela descrição n.º 04055/070406, 

em nome do Município, e que foi julgada improcedente (artigos 23.º, 24.º e 41.º a 46.º da petição 

inicial), que a autora considera causadora de alegados prejuízos (artigos 68.º a 73.º da petição 

inicial), alegando que todo esse processo inviabilizou o referido projeto de loteamento já 

aprovado para a referida área pela desconfiança que causou quer nos investidores quer 

nos futuros adquirentes dos imóveis (artigo 46.º da petição inicial). 

LIX. Debrucemo-nos, pois, sobre cada um dos eventos alegadamente fautores da 

obrigação de indemnizar reclamada nos autos: primeiro a falta de emissão de alvará, e 
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depois a instauração da ação. Dentro de cada um deles, apuraremos os alegados vícios, 

mas começaremos por apreciar se houve, em primeiro lugar, qualquer violação de lei, 

nomeadamente com atuação do ora réu com preterição de comandos normativos 

imperativos e vinculados. Se for esse o caso, fica prejudicado o conhecimento dos 

demais vícios, associados antes a uma atuação administrativa discricionária. Ao invés, 

se não se vislumbrar violação de lei imperativa e vinculada, impor-se-á o conhecimento 

dos demais supostos vícios. 

LX. Vejamos, pois. 

* 

1.2.2. Da falta de emissão de alvará 

1.2.2.1. Por vício de violação de lei 

LXI. Na dogmática jurídico-administrativa, o vício de violação de lei é definido 

como sendo o vício que «consiste na discrepância entre o conteúdo ou o objeto do ato 

administrativo e as normas jurídicas que lhe são aplicáveis» (FREITAS DO AMARAL, 1990: 303) ou na 

«desconformidade entre os pressupostos e/ou o conteúdo do ato concreto e a previsão de 

situação e/ou o comando contidos em norma imperativa» (SÉRVULO CORREIA, 1982: 463). Dito por 

outras palavras, trata-se do vício que «afeta o ato praticado em desconformidade com os 

requisitos legais vinculados respeitantes aos respetivos pressupostos ou objeto» (ESTEVES DE 

OLIVEIRA, 1980: 559), ou, por outras palavras ainda, que afeta o ato administrativo «cujo 

conteúdo, incluindo os respetivos pressupostos, contrarie as normas jurídicas com as quais se 

devia conformar, integrando tal vício quer o erro na interpretação ou indevida aplicação da 

regra de direito (erro de direito) como o erro baseado em factos materialmente inexistentes ou 

apreciados erroneamente (erro de facto)» (CAETANO, 2013: 501).  

LXII. Portanto, o vício de violação de lei configura uma ilegalidade de natureza 

material, sendo a própria substância do ato administrativo que contraria a lei. A ofensa 

da lei não se verifica aqui nem na competência do órgão nem nas formalidades ou na 

forma que o ato reveste nem no fim tido em vista, mas no próprio conteúdo ou no 

objeto do ato (FREITAS DO AMARAL, 1990: 304). Tal vício produz-se normalmente no exercício de 

poderes vinculados, mas também pode ocorrer no exercício de poderes discricionários, 

quando, designadamente, sejam infringidos os princípios gerais que limitam ou 

condicionam, de forma genérica, a discricionariedade administrativa, maxime os 

princípios constitucionais da imparcialidade, da igualdade, da justiça e da boa fé.   

LXIII. Estamos perante um procedimento administrativo em matéria urbanística, 

relativo ao licenciamento de uma operação de loteamento. O diploma vigente à data dos 

factos era já o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que entretanto lhe foi introduzida sucessivamente pela 

Declaração n.º 5-B/2000, de 29 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, pela Declaração n.º 13-
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T/2001, de 30 de junho, pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pelo 

Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto — e, dado que o alvará não chegou a ser emitido e houve impulsos 

procedimentais depois de dezembro de 2006, também, em parte, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro. 

LXIV. O momento decisivo e constitutivo neste procedimento é a emissão de 

licença, que configura um ato administrativo autorizativo, cujo título – sua verdadeira 

condição de eficácia – é o alvará. Na verdade, como é consabido, a licença supõe uma 

grande procedimentalização, que se reflete, desde logo, na exigência de um ato formal 

(expresso) de licenciamento, que venha acompanhado do respetivo título (o alvará). 

LXV. De acordo com o regime jurídico vigente, o pedido de licenciamento é 

indeferido quando: i) violar plano municipal de ordenamento do território, plano 

especial de ordenamento do território, medidas preventivas, área de desenvolvimento 

urbano prioritário, área de construção prioritária, servidão administrativa, restrição de 

utilidade pública ou quaisquer outras normas legais e regulamentares aplicáveis; ii) 

existir declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação que abranja o 

prédio objeto do pedido de licenciamento, salvo se tal declaração tiver por fim a 

realização da própria operação urbanística; iii) tiver sido objeto de parecer negativo ou 

recusa de aprovação ou autorização de qualquer entidade consultada, cuja decisão seja 

vinculativa para os órgãos municipais (n.º 1 do artigo 24.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação). Com exceção do pedido de licenciamento de obras de demolição (das edificações 

que não se encontrem previstas em licença de obras de reconstrução), o indeferimento do pedido de 

licenciamento pode ainda ter lugar com fundamento em i) a operação urbanística afetar 

negativamente o património arqueológico, histórico, cultural ou paisagístico, natural ou 

edificado; ii) a operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga 

incomportável para as infraestruturas ou serviços gerais existentes ou implicar, para o 

município, a construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou 

a prestação de serviços por este não previstos, designadamente quanto a arruamentos e 

redes de abastecimento de água, de energia elétrica ou de saneamento (n.º 2 do artigo 24.º). 

LXVI. A deliberação final de deferimento do pedido de licenciamento 

consubstancia a licença para a realização da operação urbanística (artigo 26.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação), a qual é titulada por alvará, cuja emissão é condição de 

eficácia da licença (n.º 1 do artigo 74.º do mesmo diploma). «Assim, o ato de licenciamento de 

operações urbanísticas é um ato com eficácia diferida, inserindo-se na previsão da alínea c) do 

artigo 129.º do CPA, na parte em que se refere à eficácia diferida com fundamento na lei. Em 

causa está a diferença entre a validade dos atos urbanísticos — tratados, sistematicamente, na 

versão inicial do RJUE, nos seus artigos 68.º a 70.º — e eficácia, que constava dos seus artigos 

71.º a 74.º. [Certo é que, como advertem as glosadoras, a]tendendo à distinção entre a validade e 

eficácia e ao facto de o alvará de licenciamento se configurar como um ato integrativo desta, 
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teremos de concluir que, se o licenciamento tiver sido validamente efetuado, o respetivo alvará 

poderá ser validamente emitido, mesmo que entre dois momentos as normas urbanísticas se 

tenham alterado […]» (OLIVEIRA et al., 2009: 474 e 475). 

LXVII. Importa, desde logo, chamar à colação o disposto no artigo 74.º, n.º 2, do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, na redação anterior à que foi 

atribuída pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, por ser a redação vigente à data, quer 

da deliberação de licenciamento do loteamento [24.03.2003 — cf. ponto 1.43) dos factos provados], 

quer da deliberação de aprovação do pedido de licenciamento das obras de urbanização 

referentes ao projeto de operação de loteamento n.º 1566/01, por fases, em cinco fases 

[05.07.2004 — cf. ponto 1.46) dos factos provados], quer da deliberação que aprovou o loteamento e 

a emissão de alvará mediante garantia bancária no valor de € 856 258,38 e pagamento 

de taxa pela realização da 1.ª fase da operação de loteamento no valor de € 104 515,32 

[08.11.2004 — cf. ponto 1.48) dos factos provados], quer do pedido de emissão de alvará [05.12.2006 — 

cf. ponto 1.52) dos factos provados]. Aí se estabelecia que «[a] emissão do alvará [era] condição de 

eficácia da licença ou autorização, e depend[ia] do pagamento das taxas devidas pelo 

requerente».  

LXVIII. Assim como também releva ter presente o disposto no artigo 76.º daquele 

diploma, segundo o qual «[o] interessado dev[ia], no prazo de um ano a contar da data da 

notificação do ato de licenciamento ou autorização, requerer a emissão do respetivo alvará […]» 

(n.º 1), podendo «[…] ainda o presidente da câmara municipal, a requerimento fundamentado 

do interessado, conceder prorrogação, por uma única vez, d[esse] prazo […]» (n.º 2), sendo 

certo que «[n]o caso de operação de loteamento que exij[isse] a realização de obras de 

urbanização [era] emitido um único alvará, que dev[ia] ser requerido no prazo de um ano a 

contar da notificação do ato de autorização das obras de urbanização» (n.º 3). De todo o modo,  

«[o] alvará [era] emitido no prazo de 30 dias a contar da apresentação do requerimento previsto 

nos números anteriores, ou da receção dos elementos a que se refere o n.º 4 do artigo 11.º, desde 

que se mostr[ass]em pagas as taxas devidas» (n.º 4), sendo que «[o] requerimento de emissão 

de alvará só pod[ia] ser indeferido com fundamento na caducidade, suspensão, revogação, 

anulação ou declaração de nulidade da licença ou autorização ou na falta de pagamento das 

taxas referidas no número anterior» (n.º 5). 

LXIX. Pois bem, é à luz destes dispositivos normativos que importa recuperar aqui 

momentos decisivos no seio do procedimento. Vejamos, pois. 

LXX. O licenciamento do loteamento foi deliberado pelo réu a 24.03.2003, sendo 

comunicado à ora autora por ofício datado de 02.04.2003. Um ano volvido dessa 

notificação, a 02.04.2003, a autora pediu a aprovação do pedido de licenciamento das 

obras de urbanização referentes ao projeto de operação de loteamento n.º 1566/01, em 

cinco fases. Esse pedido viria a ser deferido por deliberação de 05.07.2004. A 
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deliberação que aprovou o loteamento e a emissão de alvará mediante garantia 

bancária no valor de € 856 258,38 e o pagamento de taxa pela realização da 1.ª fase da 

operação de loteamento no valor de € 104 515,32 ocorreu a 08.11.2004, sendo a autora 

notificada dessa deliberação por ofício de 17.11.2004; mas a autora apresentou o pedido 

de emissão de alvará apenas a 05.12.2006. Vide pontos 1.43), 1.45), 1.46), 1.48), 1.49) e 1.52) do 

probatório, respetivamente. 

LXXI. Significa isto que os atos administrativos constitutivos do direito de 

edificar, o licenciamento de loteamento, são de 24.03.2003 e de 08.11.2004 (este último já 

reporta à deliberação que aprovou o loteamento e a emissão de alvará mediante garantia bancária no valor de € 856 

258,38 e o pagamento de taxa pela realização da 1.ª fase da operação de loteamento no valor de € 104 515,32).  

LXXII. Porém, importa recordar que é o alvará, enquanto título de licença, que 

detém a natureza de condição de eficácia do ato, mantendo a tradição jurídica entre 

nós.  

LXXIII. Ora, para se poder emitir o respetivo alvará referente à primeira fase era 

necessário que a requerente ou promotora urbanística, e aqui autora, pagasse taxas no 

valor de € 104 515,32 e prestasse uma garantia bancária no valor de € 856 258,38. A 

autora teria um ano contado do licenciamento das obras de urbanização (que ocorreu a 

05.07.2004), ou, no limite, da deliberação que aprovou o loteamento e a emissão de alvará 

mediante garantia bancária e o pagamento de taxa pela realização da 1.ª fase da 

operação de loteamento (que ocorreu a 08.11.2004) para pedir a emissão do alvará (artigo 76.º, n.º 

3, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação), eventualmente prorrogável por mais um ano 

por deliberação da entidade demandada (n.º 2 do mesmo artigo). Todavia, apenas o viria a 

fazer a 05.12.2006, mais de 2 anos depois da notificação daquele último ato 

(17.11.2004). Quando o fez, porém, não só não efetuou o pagamento das taxas devidas, 

como inclusive requereu que a caução a prestar a favor da Câmara Municipal de 

Abrantes no valor de € 856 258,38 fosse prestada sobre bens imóveis propriedade do 

requerente, nomeadamente lotes da urbanização em causa, com localização e avaliação 

a acordar com a entidade demandada. 

LXXIV. E certo é que o ora réu não chegou a emitir o alvará da 1.ª fase do 

loteamento. 

LXXV. Aqui chegados, será que podemos concluir que a atuação do réu, ao não ter 

emitido o alvará de loteamento, traduziu alguma violação de lei, nomeadamente por 

inobservância ou derrogação de algum comando normativo, instituto, princípio ou 

regime específico?  

LXXVI. Julgamos que não. Esclareçamos esta asserção.  
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LXXVII. Preliminarmente, deixamos estabelecido que a apreciação do 

requerimento de 05.12.2006, apresentado pela autora, estava, no limite, no âmbito da 

discricionariedade administrativa do réu. Assim será no tocante à prerrogativa de 

avaliação e à livre apreciação relativa aos termos da localização e avaliação dos bens 

imóveis propriedade do requerente, nomeadamente lotes da urbanização em causa, que 

pudessem traduzir a caução. Havendo tal discricionariedade, não há violação de 

aspetos vinculados da lei — a não ser, porventura, quanto a uma suposta violação do dever de pronúncia 

(artigo 9.º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo de 1991, vigente à data dos factos). Nesse caso, a 

ilicitude, a existir, residiria, por conseguinte, não na violação de lei per se, mas antes na 

alegada violação de princípios inerentes àquela discricionariedade, como o desvio de 

poder, da proporcionalidade, da tutela da confiança, da boa fé, da justiça, igualdade e 

proporcionalidade. 

LXXVIII. Dizemos ―no limite‖ porque, em bom rigor, lobrigamos na dinâmica 

factual apurada alguns aspetos que poderão obstar a tal exercício discricionário, e não 

no sentido pretendido pela autora (isto é: o de que o réu estava vinculado a emitir o 

alvará). Estas vicissitudes, que permitem inclusive equacionar a hipótese de o réu estar 

até impedido de emitir o alvará, são as que enunciamos de seguida. 

LXXIX. Primum, de acordo com o artigo 76.º, n.º 5, do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, «[o] requerimento de emissão de alvará só pode ser indeferido 

com fundamento na caducidade, suspensão, revogação, anulação ou declaração de nulidade da 

licença ou autorização ou na falta de pagamento das taxas referidas no número anterior». É 

inequívoco que no caso dos autos não se verificou a suspensão, nem a revogação, nem a 

anulação ou declaração de nulidade da licença. Mas importa determo-nos ante a 

possibilidade de a licença ter caducado, para o que nos socorreremos do disposto no 

artigo 71.º do mesmo diploma e dos ensinamentos dos tratadistas. 

LXXX. Pois bem, de acordo com o disposto no artigo 71.º, n.º 1, alíneas a) e 

b), do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, na redação 

anterior àquela que lhe viria a ser atribuída pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

setembro, «[a] licença ou autorização para a realização de operação de loteamento 

caduca[va] se [n]ão fo[sse] requerida a autorização para a realização das respetivas obras de 

urbanização no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento ou de 

autorização,  ou se [n]ão fosse] requerido o alvará único a que se refere o n.º 3 do artigo 76.º no 

prazo de um ano a contar da notificação do ato de autorização das respetivas obras de 

urbanização». 

LXXXI. É sabido que a caducidade é um instituto secular em que se manifestam as 

relações entre o tempo, aqui entendido enquanto período ou decurso, e o direito, 
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oriundo do direito privado, estando consagrado nos artigos 328.º ss. do Código Civil 

português. No âmbito do direito civil, a caducidade, entendida no seu sentido mais 

estrito e rigoroso, «é o instituto pelo qual os direitos que, por força da lei ou de convenção, se 

devem exercer dentro de certo prazo, se extinguem pelo não exercício durante esse prazo» 

(CARVALHO FERNANDES, 2007: 666). Trata-se de uma figura exaustivamente tratada neste 

domínio, sobretudo no confronto com a prescrição extintiva (vide, por todos, VAZ SERRA, 1961). 

LXXXII. Todavia, o instituto da caducidade também desempenha papel relevante 

no domínio do direito público, ainda que se reconheçam diferenças assinaláveis de 

regime, que permitem autonomizar a categoria da caducidade administrativa. 

Sumariando as diferenças dos regimes de caducidade no direito civil e no direito 

administrativo, o Parecer n.º 40/94-complementar, da Procuradoria-Geral da 

República, datado de 26.09.2002 e objeto de publicação no Diário da República, série II, n.º 11, de 14.01.2003, 

alinha as seguintes ideias-chave: «No direito administrativo, a eficácia da decisão da 

Administração pode produzir efeitos ex nunc ou ex tunc, diferindo, desta forma, da caducidade 

comum que implica a extinção retroativa do direito em causa. 

LXXXIII. » Outra característica assinalada à caducidade no direito administrativo é a 

possibilidade de a Administração poder decidir-se pela reabilitação do direito, assegurando a 

manutenção da relação jurídica em causa por razões de interesse público, sendo que a 

caducidade comum produz a extinção radical e definitiva do direito em causa. 

LXXXIV. » Finalmente, é de realçar que o efeito extintivo da caducidade comum tem 

sempre origem legal, enquanto no direito administrativo a Administração pode também fixar 

pressupostos de extinção do ato administrativo». 

LXXXV. Temos assim que no direito administrativo é frequente a Administração pôr 

termo, através de uma declaração de caducidade, a efeitos produzidos por atos 

administrativos ampliativos (autorizações, licenças, concessões, registos, etc.), nomeadamente com 

fundamento: no não cumprimento de deveres ou de ónus no contexto de uma relação 

duradoura entre a Administração e um particular; no não exercício de faculdades 

derivadas de autorizações ou concessões; e na extinção dos requisitos ou pressupostos 

legais da titularidade ou do exercício do direito em causa, incluindo casos de perda ou 

alteração superveniente das condições legais de manutenção de direitos. 

LXXXVI. Cumpre ter presente, contudo, que a transposição do instituto da 

caducidade para o direito administrativo depara-se com algumas dificuldades, 

nomeadamente em virtude da heterogeneidade das suas manifestações. «A caducidade 

verifica-se, quer pelo decurso do tempo fixado pelo próprio ato para a sua vigência, quer pela 

realização de uma condição resolutiva, quer, como é mais frequente, pelo esgotamento dos 

pressupostos do ato» (SÉRVULO CORREIA, 1982: 472).  
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LXXXVII. Assim, no seu sentido tradicional e típico, relativo à perda ou cessação de 

direitos temporais ou a termo, por efeito da verificação desse termo, o instituto da 

caducidade visa garantir a certeza ou a estabilidade de uma situação, 

independentemente das causas do não exercício do direito. O exemplo típico será o da 

caducidade do direito de interpor um recurso ou uma ação (SOARES, 1978: 11). Noutras 

ocasiões, contudo, a caducidade visa apenas reprimir uma negligência objetiva na 

utilização de certas vantagens, situação em que não se poderá deixar de ter em conta o 

contexto e a causa do não exercício (idem, ibidem: 11 e 12); e noutros casos ainda, a 

caducidade aparece já associada a uma atuação do titular do direito, que a lei permite 

configurar como um dever, caso em que se trata de uma verdadeira sanção por 

incumprimento (idem, ibidem: 11 e 12).  

LXXXVIII. Tendo presente as diversas causas que podem determinar a declaração de 

caducidade, a doutrina italiana distingue entre ―caducidade-sanção‖, assente no 

incumprimento do destinatário ou no não exercício de faculdades resultantes do ato, e 

reservada para as situações de incumprimento consideradas graves, e caducidade 

―accertativa‖, fundada na perda de requisitos de idoneidade exigidos para a 

constituição ou prossecução da relação jurídica (VIRGA, 1972: 479 e 480). 

LXXXIX. A doutrina, sobretudo tradicional, integra a caducidade em sentido estrito 

na teoria geral dos factos jurídicos objetivos, como forma relevante do tempo, colocado 

este ao lado do espaço, da extensão e do peso (SOARES, 1978: 11 ss.; CAETANO, 2013: 420 ss.).  

XC. Mais recentemente, os autores tendem a integrar a caducidade em sentido 

amplo entre os atos com eficácia extintiva (SÉRVULO CORREIA, 1982: 472), tal como a revogação 

ou a anulação, acentuando que o elemento característico deste tipo de atos reside na 

faculdade dada à Administração de, no uso do seu poder de autoridade, fazer cessar os 

efeitos de outro ato, seja válido ou não (VIRGA, 1972: 479).  

XCI. Esta segunda tese, porém, tem vindo a ser contestada por alguma doutrina, 

argumentando, desde logo, que os atos extintivos visam em geral reexaminar a validade 

ou oportunidade dos atos sobre que incidem. A revogação será, pois, o «ato que se dirige 

a fazer cessar os efeitos doutro ato, por se entender que não é conveniente para o interesse 

público manter esses efeitos produzidos anteriormente» (VIEIRA DE ANDRADE, 1992: 54). Ao invés, a 

caducidade limita-se a extinguir a relação jurídica operada pelo ato anterior.  

XCII. Por outro lado, ainda segundo esta conceção crítica, aos atos extintivos 

faltaria o carácter sancionatório reconhecido à caducidade, uma vez que visam apenas 

suprimir os atos administrativos que por razões de legalidade ou de mérito são 

contrários ao interesse público.  
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XCIII. Há casos, portanto, em que a declaração de caducidade produz a cessação 

de efeitos de ato administrativo anterior a título de sanção sobre o administrado. 

Nesses casos, a declaração de caducidade pode acabar por se reconduzir a uma 

revogação com carácter sancionatório (ENTERRIA & FERNÁNDES, 1998: 659 e 660). 

XCIV. Na verdade, podem a lei ou o ato administrativo construir o incumprimento 

de obrigações como facto gerador de caducidade ou apenas como fundamento de 

revogação, tornando-se necessário averiguar qual o regime pretendido em concreto 

pelo legislador. Segundo ROBIN DE ANDRADE, o incumprimento vale como fundamento de 

revogação quando o mesmo não seja relevante como facto objetivo mas apenas 

enquanto elemento de apreciação do interesse público. Ou seja, «quando a cessação de 

eficácia dependa portanto, não apenas do incumprimento de uma obrigação, mas do prejuízo 

que para o interesse público deriva do incumprimento de uma obrigação pelo administrado. 

Neste caso, o incumprimento só pode ser juridicamente relevante após ser subjetivamente 

apreciado e valorado pela autoridade» (1969: 43), o que aponta para a figura da revogação. 

XCV. A caducidade apresenta-se, assim, como uma figura complexa, em face da 

diversidade ou atipicidade das suas manifestações concretas, o que acarreta 

dificuldades quanto à sua inserção dogmática, natureza e caracterização do regime 

jurídico. Importa ainda referir que, além de a inserção sistemática do instituto da 

caducidade não ser pacífica, a sua complexidade é acrescida pelo facto de muitas vezes 

se verificar que a própria doutrina, a jurisprudência e mesmo o legislador nem sempre 

fazem um uso inequívoco do termo caducidade, empregando normalmente o termo 

―revogação‖ para designar ―caducidade‖. 

XCVI. As razões expostas explicam que não seja fácil enumerar as características 

do regime da caducidade no direito administrativo, sendo certo que tal regime não 

pode deixar de ser condicionado pela presença da Administração e a sua vinculação à 

prossecução do interesse público. 

XCVII. Uma primeira nota avançada para caracterizar a caducidade resulta do 

facto de, em geral, a caducidade comum operar de forma automática e direta. O 

automatismo da figura no direito civil não é, porém, segundo alguma doutrina e 

jurisprudência, extensível sem mais ao direito administrativo. O Supremo Tribunal 

Administrativo, no seu acórdão de 13.01.1998 (recurso n.º 37 997), deixou consignado 

que não são (sempre) aplicáveis «as regras de caducidade do direito civil, face à instante 

defesa de relevante interesse público». Neste conspecto, tem sido postulado que, podendo 

em certas situações a caducidade operar ope legis, na maior parte dos casos necessitará 

de ser declarada pela Administração. A análise desse caráter automático ou 

―potestativo‖ dependerá de uma análise casuística. 



S. R. 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

1.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 842/13.7BELRA                                                        1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 

: Rua João Paulo II, cave, r/c, 2410-112 Leiria 

: 244 870 600 * Fax:  213 506 006 

@: leiria.taf@tribunais.org.pt  

77 

XCVIII. Assim, quando a lei, ao determinar a caducidade, visa assegurar que, por 

razões de certeza, o direito ou a faculdade não possam ser exercidos para além do prazo 

fixado, o efeito de ―perda do direito‖ decorrente do facto do não uso (ou de outro facto), 

opera por força da lei e será, em princípio, automático. O próprio órgão de cúpula desta 

jurisdição já decidiu que em certos casos essa caducidade pode operar 

automaticamente. Neste sentido, vejam-se os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 26.06.1978 

(processo n.º 10 074, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 08.12.1982, pp. 1199 ss.), e, mais recentemente, 

de 01.02.2000 (processo n.º 43 416) e de 16.11.2000 (processo n.º 45 902), estes acessíveis em http://www.dgsi.pt/jsta.  

XCIX. Ao invés, nos casos de caducidade em sentido amplo, a doutrina tende a 

defender que ela não produz efeitos imediatos (ex lege), ou seja, não é uma 

manifestação automática de eficácia legal, mas um efeito que se faz valer ex voluntate 

da Administração. Isto é: tem de ser declarada pela Administração. Daí que se assevere 

que «a caducidade pode ser objeto de um ato verificativo — denominado declaração de 

caducidade — pelo qual a Administração declara essa situação jurídica, tornando-a certa e 

incontestável» (SÉRVULO CORREIA, 1982: 472). 

C. Esta exigência é particularmente candente quando a caducidade assume a 

natureza de uma verdadeira sanção por incumprimento. Nestes casos, o efeito extintivo 

depende, de acordo com muitas sensibilidades doutrinárias, de uma declaração 

administrativa no âmbito de um procedimento prévio. O procedimento será então o 

instrumento privilegiado, que permitirá à Administração verificar e apreciar as causas 

de caducidade, examinar a conduta do particular para averiguar em que medida o 

incumprimento é imputável ao titular do direito, se existem ou não causas de força 

maior ou circunstâncias alheias à vontade do particular, avaliar se deve haver ou não 

lugar à reabilitação do direito em causa por razões de interesse público, etc. Por sua 

vez, o particular terá oportunidade, em sede de audiência prévia, de invocar 

argumentos tendentes a demonstrar a não procedência das causas de caducidade, de 

requerer a eventual prorrogação do prazo, se for caso disso, ou a reabilitação do direito, 

etc. Como se deixou expressamente consignado no referido Parecer n.º 40/94-

complementar, da Procuradoria-Geral da República, que temos vindo a seguir de perto, 

«[p]odemos dizer que o carácter não automático que a caducidade assume em geral no direito 

administrativo advém, como já se referiu, da presença da Administração e da sua vinculação à 

prossecução do interesse público, de modo a evitar o sacrifício de interesses, bem como soluções 

injustas e absurdas. || Na verdade, o automatismo resolutivo é gerador de insegurança jurídica, 

pois deixa sem que se saiba se o ato administrativo se extinguiu ou não. Além disso, não é 

compaginável com qualquer juízo de ponderação, com vista a averiguar se o efeito extintivo é 

adequado e exigível (princípio da proporcionalidade) no confronto com o interesse público e 

outros bens jurídicos em jogo no caso concreto.» 

http://www.dgsi.pt/jsta
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CI. Nas situações em que a operatividade da caducidade está condicionada à 

emissão de uma declaração da Administração, é ainda debatida a natureza jurídica 

desta declaração: integrará um ato administrativo meramente declarativo, ou 

constitutivo?  

CII. A caducidade tem natureza declarativa se a causa constitui um facto em si 

mesmo extintivo e de comprovação objetiva. Neste caso, a declaração da Administração 

não tem conteúdo próprio e não introduz qualquer alteração na realidade existente. A 

alteração da ordem jurídica dá-se por força da verificação do facto gerador de 

caducidade, limitando-se a Administração a reconhecer a alteração operada e tem 

efeitos ex tunc.  

CIII. De todo o modo, a declaração de caducidade, ao verificar a produção do facto 

extintivo da relação jurídica em causa e ao manifestá-lo, elimina o equívoco de uma 

situação de aparência que na realidade já não existe mas que não foi até então 

declarada. Assim sendo, mesmo aqui, a declaração de caducidade terá neste sentido 

efeitos constitutivos. Trata-se, para a doutrina italiana, do denominado ―accertamento 

costitutivo‖ e que a nossa doutrina traduz por ―verificação constitutiva‖ (SÉRVULO CORREIA, 

1982: 300).  

CIV. Mas a eficácia constitutiva depende essencialmente da natureza do facto 

extintivo, defendendo-se que a declaração de caducidade tem efeitos constitutivos se as 

causas de caducidade necessitam de ser comprovadas ou qualificadas juridicamente 

para averiguar se correspondem ou não ao estabelecido na lei. Neste caso, a declaração 

da Administração não se limita a dar relevância jurídica a um facto extintivo; antes 

produz ela própria efeitos jurídicos, e a caducidade só opera a partir do momento em 

que é declarada (ex nunc). É o que se passa comummente nas situações em que a causa 

de caducidade tem carácter sancionatório, por representar o incumprimento, por parte 

do particular, de um dever, ónus ou condição. É igualmente de salientar que a 

Administração conta, neste domínio, com margem tanto maior de liberdade de 

apreciação e valoração das causas de caducidade quanto menor for a densidade e 

detalhe das prescrições legais em que se contenham. 

CV. A declaração de caducidade é, em geral, obrigatória para a Administração. Se 

a caducidade se funda na verificação de causas de resolução objetivas, não há espaço 

para qualquer margem de apreciação da Administração quanto à oportunidade de 

exercitar ou não os seus poderes de autoridade, uma vez que, verificados os 

pressupostos de facto indicados na lei ou em contrato, ela é obrigada a declarar a 

caducidade. E mesmo nas situações em que a pronúncia administrativa é constitutiva, 

ela torna-se, em princípio, obrigatória se a Administração dá como verificados os 
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pressupostos da caducidade, por força do interesse público específico incompatível com 

a manutenção do estado de pendência, salvo se razões excecionais de interesse público 

impuserem outra solução. Com efeito, em algumas situações, o legislador confere à 

Administração a faculdade de ponderar declarar ou não a caducidade, mesmo que 

verificadas as respetivas causas, se for do interesse público manter a situação. 

CVI. O carácter tendencialmente obrigatório da declaração de caducidade não é, 

porém, incompatível com a existência de faculdades de valoração discricionárias das 

causas e do comportamento do destinatário, essencialmente no caso de caducidade-

sanção, por incumprimento (VIRGA, 1972: 479). 

CVII. Como conclui o Parecer n.º 40/94-complementar, da Procuradoria-Geral da 

República, «[p]or tudo o que é exposto, podemos concluir que o regime da caducidade dos 

direitos, no âmbito do direito administrativo, deve ser determinado para cada hipótese em 

função dos termos em que a lei regula, do ponto de vista substancial ou procedimental, a causa 

de caducidade, bem como a matéria em que se inscreve a relação jurídica respetiva - sendo 

relevantes, designadamente, a finalidade legal da causa de caducidade e o grau de 

disponibilidade administrativa no que respeita à fixação do prazo e, em geral, à vida da relação 

jurídica». 

CVIII. Pois bem, neste conspecto, deixamos consignado não ser por este tribunal 

desconhecido que a doutrina da especialidade e a jurisprudência dos tribunais 

superiores já se pronunciaram, em sentido praticamente unânime, no sentido de que a 

caducidade a que alude o artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, na redação que resultou da Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, não é, ao 

menos por via de regra, uma caducidade preclusiva, por não ser «determinada por 

interesses públicos de certeza e segurança ou estabilidade jurídicas (direitos temporais a termo), 

não sendo a invalidade do particular vista como ilícita, mas apenas como determinante do 

desencadeamento da aplicação da consequência prevista pelo ordenamento jurídico e que em 

princípio não lhe é favorável [visando somente]na utilização de certas vantagens […]» (OLIVEIRA et 

al., 2009: 462). Ao invés, a previsão do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação reportar-se-á à chamada ―caducidade sanção‖, ou caducidade por 

incumprimento, associada a um dever do titular do direito que a lei permite configurar 

como um dever, cujo não cumprimento determina a sua extinção. «No âmbito dos 

licenciamentos urbanísticos a caducidade que aí está em causa não é, em regra, a caducidade 

preclusiva. Com efeito, não lhe está ligado na maior parte das vezes nenhum interesse público 

em que o direito tenha de ser exercido num determinado prazo sob pena de o não poder mais 

ser, acentuando-se, até, pelo contrário, que o que aí está em causa é a necessidade de as 

operações urbanísticas serem efetivamente realizadas [ao que acresce, de modo n]ão menos 

relevante […] o facto de a Administração dispor de maior ou menor margem de liberdade de 
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apreciação e valoração quanto à verificação ou não de algumas causas de caducidade, 

designadamente a aferição da existência ou inexistência de causa imputável ao particular. 

Podemos dizer que, não sendo a licença […] emitida no interesse exclusivo do respetivo titular, 

mas também no interesse da coletividade, a caducidade tem como objetivo sancionar a inércia 

do promotor, com vista a evitar que se prolonguem no tempo situações de pendência 

contrárias ao interesse geral urbanístico […]» (idem, ibidem: 463 — sublinhados nossos). Tanto assim 

que, caducado o título, se o particular estiver interessado em renovar a pretensão, terá 

de iniciar um novo procedimento para a obtenção de novo licenciamento e sujeitar-se 

às condicionantes urbanísticas em vigor, nos termos do disposto no artigo 72.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

CIX. Ora, em conformidade com a caracterização sancionatória subjacente ao 

artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, será defensável que a 

decisão que se pronuncie concretamente pela caducidade da licença não possa limitar-

se a verificar o decurso do prazo para o exercício das faculdades inerentes ao respetivo 

título. «É preciso avaliar, entre outros fatores, as causas do não cumprimento imposto, no 

contexto da situação concreta, e considerar se, para a consecução do interesse público, a melhor 

solução é a extinção do título, a sua reabilitação ou a prorrogação do prazo […]» (idem, ibidem: 

464). Daí afirmar-se que, neste domínio, a caducidade «não produz efeitos imediatos (ex 

lege), mas um efeito que se faz valer ex voluntate da Administração» (MAÇÃS, 2004: 9 ss.). Essa 

declaração tem natureza constitutiva e não meramente declarativa, tendo em conta a 

margem de discricionariedade de que dispõe a Administração na apreciação da 

caducidade. 

CX. Importa esclarecer, contudo, que mesmo quem perfilha esta orientação 

admite, ainda assim, uma eficácia meramente declarativa nos casos em que a 

declaração de caducidade seja obrigatória e não tenha qualquer discricionariedade 

associada — e até exceciona do regime da caducidade-sanção alguns desses casos. 

Assim será, nomeadamente e com manifesto interesse para a economia da presente 

decisão, nos casos em que esteja em causa o cumprimento das normas relativas aos 

prazos máximos de prorrogação (isto é, em que «tenha decorrido o prazo máximo fixado pela Administração 

na licença, esgotadas que se encontrem as possibilidades de prorrogação»), ou nas situações em que, tendo 

decorrido o prazo, não existam motivos de relevante interesse público que possam 

fundamentar a manutenção da licença. Quanto a estas hipóteses, assevera a doutrina da 

especialidade que, «decorridos os prazos máximos fixados e não podendo a Administração 

prorrogá-los, podemos dizer que a licença ou a autorização caducam por razões 

estritamente ligadas à necessidade de pôr cobro ao estado de pendência gerador 

de incerteza e instabilidade jurídicas (caducidade preclusiva) […]» (MAÇÃS, 2004: 9 — 

sublinhados nossos). Mais: «Nestes casos, ainda que [se entenda que] não se prescinda da emissão de uma 
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pronúncia administrativa a declarar a caducidade […], tal declaração tem eficácia meramente 

declarativa […]» (idem, ibidem — os sublinhados são novamente da nossa lavra). 

CXI. Vale isto por dizer, ao cabo e ao resto, que decorridos os prazos máximos 

fixados e não podendo a Administração prorrogá-los, como sucede in casu (veja-se que a 

deliberação que aprovou o loteamento e a emissão de alvará mediante garantia bancária no valor de € 856 258,38 e o 

pagamento de taxa pela realização da 1.ª fase da operação de loteamento no valor de € 104 515,32, ocorreu a 08.11.2004, 

sendo a autora notificada dessa deliberação por ofício de 17.11.2004, o que poderia ser prorrogado por uma única vez até 

novembro de 2006, mas a autora apresentou o pedido de emissão de alvará apenas a 05.12.2006 — vide pontos 1.43), 

1.45), 1.46), 1.48), 1.49) e 1.52) do probatório, respetivamente], poder-se-ia equacionar a possibilidade 

de a licença ter caducado por razões estritamente ligadas à necessidade de pôr cobro ao 

estado de pendência gerador de incerteza e instabilidade jurídicas (caducidade 

preclusiva). 

CXII. De todo o modo, importa fazer notar que o legislador do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação informou e enquadrou a caducidade da licença 

administrativa de uma forma específica, e que se alterou substancialmente com a Lei 

n.º 60/2007, de 4 de setembro. Esta alteração de regime, aliás, não pode passar 

despercebida nem revestir-se de relevância despicienda na análise do caso em apreço. 

CXIII. Assim, confirmando a natureza sancionatória e na senda dos contributos 

das sensibilidades doutrinárias de que temos vindo a dar conta, o próprio legislador do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação estabeleceu, no n.º 5 do artigo 71.º, a 

partir da alteração promovida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, que «[a]s 

caducidades previstas no presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, 

verificadas as situações previstas no presente artigo, após audiência prévia do interessado». 

Ergo, desde 02.03.2008 (data da entrada em vigor da Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro) todas as 

caducidades previstas no artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

carecem de ser declaradas pela câmara municipal. 

CXIV. No entanto, e isso é que importa reter, até àquela alteração legislativa, 

a redação do n.º 5 do artigo 71.º era diversa. Aí se estabelecia que apenas «[a] 

caducidade prevista na alínea d) do n.º 3 [era] declarada pela câmara municipal, 

com audiência prévia do interessado» (sublinhados nossos). E a caducidade prevista na alínea d) 

do n.º 3 do mesmo artigo 71.º reportava-se aos casos em que as obras não fossem 

concluídas no prazo fixado na licença ou sua prorrogação, contado a partir da emissão 

do alvará. Não era esse manifestamente o caso dos autos. 

CXV. Importa ainda ter em atenção duas vicissitudes normativas de relevância não 

despicienda. A primeira é a de que a Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, apenas entrou 

em vigor 180 dias após a publicação em Diário da República (artigo 7.º), ou seja, a 

02.03.2008. A segunda é a de que a possibilidade de aplicação retrospetiva (isto é: aos 

procedimentos pendentes) do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação com as 
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alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, não abrangia o caso 

dos autos. Note-se que, de acordo com o regime transitório estabelecido no artigo 6.º, 

n.º 1, da Lei n.º 60/2007, «[à]s obras de edificação e às operações de loteamento, obras 

de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos cujo processo de licenciamento 

decorra na respetiva câmara municipal à data da entrada em vigor do presente 

diploma é aplicável o regime anteriormente vigente, […]» (n.º 1). Significa isto que as 

alterações não se aplicam a operações de loteamento cujos processes de licenciamento 

já tivessem sido concluídos, e mesmo aos que estivessem ainda a correr termos, era 

aplicável o regime que decorria da reação originária do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (ou das alterações anteriores àquela Lei n.º 60/2007). 

CXVI. Vale isto por dizer que, pelo menos em 2004, 2005, 2006 e mesmo 2007, 

não se exigia na lei, expressamente, que o ora réu declarasse a caducidade do 

licenciamento de loteamento, decorrente de não ter sido pela autora requerido o alvará 

único a que se refere o n.º 3 do artigo 76.º do mesmo diploma no prazo de um ano a 

contar da notificação do ato de autorização das respetivas obras de urbanização.  

CXVII. Ora, constando a cominação da caducidade expressamente do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação e não se exigindo aí qualquer declaração dessa 

caducidade por parte da autoridade administrativa numa situação como a dos autos, é 

assim pertinentemente equacionável, e até acomodado pelo regime jurídico positivo 

vigente à data dos factos, a verificação in casu de uma de duas possibilidades: i) ou a 

caducidade do licenciamento do loteamento sub judicio operava automaticamente, não 

carecendo sequer de ser declarada pela Câmara Municipal de Abrantes; ii) ou, no 

mínimo, mesmo que se advogasse a necessidade, utilidade ou conveniência na emissão 

de uma declaração de caducidade (para efeitos de certificação e de estabilização, tributários dos princípios 

de certeza e segurança jurídicas), a tal declaração seria associada uma eficácia meramente 

declarativa mas não constitutiva dessa caducidade, que já se verificara a montante.  

CXVIII. Em qualquer dos casos, e seguindo aqui a linha de raciocínio que se tem 

enunciado, extraindo dela todos os corolários, dado que a caducidade se constituíra em 

momento jurídica, lógica, cronológica e ontologicamente anterior à apresentação do 

pedido da autora de 05.12.2006, nenhuma censura mereceria, verdadeiramente, a falta 

de decisão no pedido de licenciamento que a demandante reclama ser devida no caso 

dos autos. De outra sorte, estaríamos a compaginar com a possibilidade de uma aporia 

jurídica: a de o réu ter de apreciar (e inclusive poder deferir) uma pretensão associada a 

uma posição jurídica que já se extinguira por caducidade. 

CXIX. Secundum, como vimos também, mesmo que não se considerasse ter 

ocorrido a caducidade do licenciamento do loteamento (porventura porque tal caducidade careceria 
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de ser declarada), ainda assim haveria um outro fundamento, este sim, 

verdadeiramente decisivo, para a recusa da emissão do alvará, igualmente previsto 

no n.º 5 do artigo 76.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação: a falta de 

pagamento das taxas devidas.  

CXX. Com efeito, a lei é bem clara ao determinar que o requerido alvará é emitido 

no prazo de 30 dias, desde que se mostrem pagas as taxas devidas (artigos 76.º, n.os 4 e 5, e 

113.º, n.os 2, 3 e 4, 116.º, n.º 1, e 117.º, n.os 1 e 5, todos do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação). 

CXXI. Ora, caso sub judice, tanto quanto se apurou, tais taxas, apesar de terem 

sido liquidadas pela autoridade administrativa competente, não se mostram nem 

pagas, nem depositadas pelo promotor urbanístico. Logo, a conduta do ora réu, ao não 

emitir o requerido alvará no prazo de 30 dias, é conforme com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis — e portanto legal. Hoc sensu, vide, inter alia, os acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo de 03.04.2008 (processo n.º 01033/07) e do Tribunal Central Administrativo Sul de 

04.07.2019 (processo n.º 400/07.5BEBJA), ambos acessíveis online in http://www.dgsi.pt.  

CXXII. Qualquer destas vicissitudes, como vimos já, milita em sentido 

moderadamente favorável à conclusão de que o aqui réu poderia estar efetivamente 

impedido, por comandos normativos imperativos, de emitir o alvará em apreço. 

CXXIII. Tertium, sempre se refira, adicionalmente e a latere, que mesmo que 

situássemos o caso dos autos, não numa situação de impedimento legal de prática de 

ato de emissão de alvará, mas sim no domínio da discricionariedade administrativa (no 

tocante à prerrogativa de avaliação e à livre apreciação relativa aos termos da localização e avaliação dos bens imóveis 

propriedade do requerente, nomeadamente lotes da urbanização em causa, que pudessem traduzir a caução), a 

conclusão a que chegaríamos não seria diversa. Isto é: a atuação do réu não traduziu 

nenhuma violação de lei, nem sequer por suposta violação do dever de pronúncia ou 

decisão (artigo 9.º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo de 1991, vigente à data dos factos).  

CXXIV. Tenha-se presente que o dever de decisão consagrado no artigo 9.º, n.º 1, 

do Código de Procedimento Administrativo de 1991, apenas se verifica mediante o 

preenchimento de pressupostos procedimentais «[…] a que a lei condiciona o 

desenvolvimento regular do procedimento […]» (ESTEVES DE OLIVEIRA et al., 1998: 128). Esse 

requisitos são subjetivos (como a competência do órgão que recebe o pedido e a legitimidade do 

requerente) e objetivos (aqui se reportando à «ininteligibilidade, unidade e tempestividade do 

pedido, atualidade do direito que se pretende exercer e inexistência de decisão sobre pedido 

igual (do requerente) tomada há menos de dois anos (art. 9.º, n.º 2)» (idem, ibidem). Sendo certo 

que, «[n]ão existindo tais pressupostos, também não existe o dever de decidir, embora possa 

[…] subsistir o dever genérico de pronúncia» (idem, ibidem). 

CXXV. Ora, como tivemos oportunidade de deixar estabelecido já, não se prefigura 

que o pedido apresentado a 05.12.2006 seja tempestivo, nem que o direito que aí se 

http://www.dgsi.pt/
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pretendeu exercer fosse atual. Quedam por preencher, nesta perspetiva, alguns 

pressupostos procedimentais objetivos para que se verificasse tal dever de pronúncia. 

CXXVI. Mais do que isso (e quartum): como teremos oportunidade deixar 

estabelecido infra, a própria conduta procedimental da autora demonstra que a aqui 

demandante não imprimiu um impulso (procedimental ou mesmo processual) decisivo 

no sentido de obter a emissão do alvará que agora reclama ser devido.  

CXXVII. Assim, para além do que já se referiu a montante, a propósito de ter 

deixado expirar o prazo máximo da licença, por um lado, e de não ter comprovado ter 

liquidado, processado e pago as devidas taxas para a emissão do alvará, por outro lado, 

a dinâmica factual apurada demonstra ainda que para a mesma área e prédio (além das 

parcelas cedidas pelo demandado) deu entrada nos serviços do ora réu um novo pedido 

de licenciamento para outra operação urbanística, em nome da sociedade Portanice - 

Investimentos Imobiliários, Lda., a coberto de uma procuração emitida a seu favor pelo 

sócio gerente da ora autora e sua mulher, pela qual lhe era permitido «[…] requerer e 

praticar todas as diligências necessárias relativas ao licenciamento de loteamento, anexando os 

[…] prédios […] números 01540/261291, 03912/171104 e 02912/100599 da freguesia de São 

Vicente, do concelho de Abrantes […]», prédios esses que integravam manifestamente a 

área a lotear diretamente pela autora ao abrigo do licenciamento de 24.03.2003. Tudo nos 

termos da matéria levada ao probatório nos pontos 1.53) a 1.60). 

CXXVIII. Ora, o facto de os mesmos prédios serem objeto de dois procedimentos 

urbanísticos distintos, nos quais inclusive figurava como promotora a ora autora 

(diretamente, no procedimento n.º 1556/01; no procedimento n.º 298/08, num primeiro momento apenas como 

representada pela Portanice, e depois de expressamente revogar a procuração, também diretamente — cf. pontos 1.84) a 

1.86) do probatório), traduz uma entropia assinalável na delimitação do interesse da 

demandante. A partir do momento em que, sem deter o alvará no âmbito do primeiro 

procedimento, a autora intervém ativamente num segundo procedimento com 

referência aos mesmos prédios mas incompatível com aqueloutro, poder-se-á 

perguntar, afinal, qual o procedimento pelo qual optava verdadeiramente a 

demandante.  

CXXIX. A esta luz, não se vislumbra em que medida é que a atuação do réu possa 

traduzir uma violação do princípio da legalidade. Poder-se-á mesmo asseverar, nesta 

perspetiva, que o demandado não emitiu o alvará do primeiro loteamento da autora 

porque isso lhe foi desde logo imposto pelo dever de cuidado e pelo princípio da 

legalidade urbanística, logo que teve conhecimento da existência de um novo projeto de 

loteamento para a mesma área promovido pela demandante, por interposta empresa. 

CXXX. Tanto assim que, precisamente considerando o novo pedido, o réu notificou 

expressamente a autora a 15.07.2008 de que deveria «[…] solicitar o arquivo [do 
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procedimento n.º 1556/01, uma vez que [entretanto] já não far[ia] sentido emitir-se o alvará de 

Loteamento solicitado, atendendo a que [estava]á em curso o processo n.º 298/08 para o 

mesmo local». Todavia, a autora nada disse ou requereu, mesmo depois de 

expressamente interpelada pelo réu. Só quando confrontada com o projeto de decisão 

de declarar deserto aquele primeiro procedimento, ao abrigo do disposto no artigo 111.º 

do Código de Procedimento Administrativo de 1991, é que a demandante veio, 

finalmente,  pedir a emissão do alvará da primeira fase. Fê-lo por requerimento datado 

de 26.01.2010, isto é, sete anos depois da aprovação do loteamento, que ocorrera a 

24.03.2003. Vide pontos 1.65) a 1.70) do probatório.  

CXXXI. Entretanto, o réu reviu a sua intenção de declarar deserto o procedimento e 

voltou a notificar a autora para que, em definitivo, esclarecesse «[…] sobre qual processo 

pretend[ia] manter em curso, [mais advertindo a autora], nos termos do art.º 91.º, n.º 4, do 

CPA, que a Câmara Municipal não poder[ia] dar seguimento ao procedimento e apreciar o 

pedido de emissão de alvará de loteamento e de prestação de caução sobre imóveis, apresentado 

em 06.12.2006, enquanto [a demandante] não se pronuncia[sse] nos termos solicitados […]». 

Mais uma vez, contudo, a autora nada disse ou requereu. Cf. pontos 1.71) a 1.75) dos factos 

provados. 

CXXXII. Esta inércia da aqui autora é tanto mais impressionante quanto se 

constata que, em sede já do segundo procedimento que ―concorria‖ com aquele no 

âmbito do qual se perscruta a suposta ilicitude da atuação do ora réu, a ora 

demandante revogou a 20.08.2009 a procuração que outorgara in illo tempore à 

sociedade Portanice, disso dando conta o aqui demandado a 21.08.2009. Porém, depois 

de expressamente notificada pelo município de que o prazo para emissão do alvará 

havia terminado aos 30.11.2009 e de que o réu poderia declarar a caducidade de 

aprovação definitiva, a autora nada requereu ou informou. Vide pontos 1.85) a 1.92) do 

probatório. 

CXXXIII. Como tal, e concluindo, inexiste vício de violação de lei. 

* 

1.2.2.2. Por violação de princípios 

CXXXIV. Além do vício de violação de lei, a autora também alega que a atuação do 

réu violou, mesmo a propósito da suposta recusa em emitir o alvará, os princípios da 

confiança, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da imparcialidade. 

CXXXV.  Pois bem, como vimos, julgamos que o ora réu estava mesmo impedido de 

emitir o alvará. Como tal, soçobrariam aqui, por impedimento legal (isto é: vinculação absoluta 

e alheia a qualquer discricionariedade), quaisquer hipóteses de êxito da autora, mesmo com 

respaldo numa suposta violação destes princípios, que têm um campo de atuação 

próprio inerente ao campo da usualmente designada discricionariedade administrativa. 
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CXXXVI. De qualquer forma, mesmo situando o caso dos autos não numa situação 

de impedimento legal de prática de ato de emissão de alvará, mas sim no domínio da 

discricionariedade administrativa (no tocante à prerrogativa de avaliação e à livre apreciação relativa aos 

termos da localização e avaliação dos bens imóveis propriedade do requerente, nomeadamente lotes da urbanização em 

causa, que pudessem traduzir a caução), a conclusão a que chegaríamos não seria diversa. Isto é: a 

atuação do réu, ao não ter emitido o alvará de loteamento, não só não traduziu 

nenhuma violação de lei, como inclusive não se vislumbra neste ponto qualquer 

violação de princípios inerentes a essa discricionariedade, como o desvio de poder, da 

proporcionalidade, da tutela da confiança, da boa fé, da justiça, igualdade e 

proporcionalidade.  

CXXXVII. Note-se que o alargamento dos poderes de pronúncia do juiz 

administrativo, decorrente da possibilidade de emitir pronúncias de condenação 

dirigidas às autoridades administrativas, não veio alterar o perfil de controlo da 

legalidade da atuação da Administração pelos tribunais administrativos, que continua a 

reger-se pelo princípio da separação de poderes. Fundamental, por isso, é que a 

pretensão do autor se reporte a um aspeto vinculado do ato administrativo a praticar — 

ou, pelo menos, que a apreciação do caso concreto permita ao tribunal identificar 

apenas uma solução como legalmente possível («redução da discricionariedade a 

zero»). 

CXXXVIII. Daí que, depois de consagrar, no seu artigo 2.º, o princípio da tutela 

jurisdicional efetiva dos particulares perante a Administração, o Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos estabeleça, no seu artigo 3.º, n.º 1, que «[n]o respeito pelo 

princípio da separação e interdependência dos poderes, os tribunais administrativos julgam do 

cumprimento pela Administração das normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da 

conveniência ou oportunidade da sua atuação».  

CXXXIX. Assim, importa desde logo reter a ideia, resultante do citado artigo 3.º, n.º 

1, de que o princípio da plena jurisdição dos tribunais administrativos, ali consagrado, 

não pode ser entendido de modo ilimitado. Na verdade, existem zonas de atuação da 

Administração em que os tribunais administrativos não se podem intrometer.  

CXL. Rectius: não se pretende dizer com isso que existem matérias no âmbito das 

quais os tribunais administrativos não podem exercer qualquer controlo; o que está em 

causa, sim, e apenas, é a natureza do poder exercido em cada caso pela Administração, 

o que implica apurar se determinada atuação se mostra vinculada, isto é, moldada por 

regras jurídicas que determinam esse concreto modo de agir, ou discricionária, caso em 

que essa determinação legal não existe.  
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CXLI. Tal não significa obviamente que não existam aspetos que, mesmo no 

exercício da atividade discricionária, se mostrem submetidos ao total controlo judicial: 

eles existem. No entanto, são apenas os aspetos vinculados dessa atividade 

discricionária (como, por exemplo, a competência) ou os limites externos a qualquer 

atividade administrativa, tais como os princípios a que a mesma deve obedecer, cuja 

inobservância ostensiva (no caso da atividade discricionária) é sempre judicialmente 

sindicável (v. gr., o princípio da proporcionalidade). 

CXLII. De qualquer modo, e isso é que importa evidenciar, existe uma reserva de 

discricionariedade da Administração. Portanto, ou existem «[…] vínculos jurídicos a 

condicionar, de qualquer modo, a atuação da Administração no caso em apreço, e pede-se ao 

tribunal que averigue da sua existência e (em caso afirmativo) que os torne efetivos, ou não há 

vínculos desses e o tribunal só pode abster-se de julgar a conduta administrativa. Naqueles 

aspetos em que as decisões concretas da Administração relevam de uma qualquer opção 

discricionária ou de uma margem de apreciação ou valoração autónoma, os tribunais 

administrativos – não conseguindo formular sobre essa opção um juízo de desconformidade 

com o bloco legal que lhe é aplicável – ficam, por lei, proibidos de exercer um controlo sobre 

elas […]» (ESTEVES DE OLIVEIRA & ESTEVES DE OLIVEIRA, 2006: 123).  

CXLIII. E porquê aquela reserva de discricionariedade? Precisamente pela razão 

que o mesmo artigo 3.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

evidencia: a necessidade de salvaguardar o princípio da separação de poderes, 

plasmado no artigo 111.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, nos termos 

do qual «[o]s órgãos de soberania devem observar a separação e a interdependência 

estabelecidas na Constituição», e elevado mesmo a limite material da revisão 

constitucional — cf. artigo 288.º, alínea j), da Lei fundamental. É daí que decorre a fixação de limites 

funcionais aos poderes de controlo dos tribunais administrativos, independentemente 

dos meios de que se possam socorrer. Tais limites «[…] concretizam-se através da restrição 

da fiscalização jurisdicional à esfera da juridicidade, implicando que aos tribunais se atribua 

apenas competências para aferir da compatibilidade das decisões administrativas com a lei, os 

princípios gerais de direito e as normas constitucionais que integram o bloco de juridicidade. Ao 

fazê-lo, não estão a privar a Administração da essência da sua função material, porque esta atua 

num campo em que é heterodeterminada, aplicando ao caso concreto soluções pré-definidas em 

normas e princípios jurídicos. Já são, no entanto, de excluir do campo da jurisdição todos os 

poderes de decisão que englobem questões de mérito, isto é, que impliquem a avaliação da 

oportunidade e conveniência da atividade administrativa […]» (CADILHA, 2010: 167 e 168). 

CXLIV. Assim, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, ao conferir aos 

tribunais administrativos poderes de jurisdição plena (artigos 2.º e 3.º), acaba por, 

correspetivamente, confiná-los à aplicação da lei e do Direito, vedando aos tribunais a 



S. R. 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

1.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 842/13.7BELRA                                                        1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 

: Rua João Paulo II, cave, r/c, 2410-112 Leiria 

: 244 870 600 * Fax:  213 506 006 

@: leiria.taf@tribunais.org.pt  

88 

faculdade de se substituírem aos particulares na formulação de valorações que 

pertencem à respetiva autonomia privada, e às entidades públicas na formulação de 

valorações que, por já não terem caráter jurídico, mas envolverem a realização de juízos 

sobre a conveniência e oportunidade da sua atuação, se inscrevem no âmbito próprio 

da discricionariedade administrativa. A reserva de discricionariedade da Administração 

Pública, com a consequente insindicabilidade judicial do mérito das medidas e opções 

administrativas é, destarte, corolário imanente do nuclear princípio constitucional da 

separação de poderes.  

CXLV. Advirta-se, porém, na esteira dos ensinamentos da doutrina mais 

autorizada, que ora se seguem de perto, que o n.º 1 do artigo 3.º do Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos não opõe legalidade a discricionariedade. Contrapõe, 

outrossim, juridicidade a mérito. Pretende o Legislador com isto significar, em bom 

rigor, não que o sumo de poderes discricionários se encontra fora do domínio jurídico 

(out of law) ou que a Administração Pública estaria aí submetida apenas a regras de boa 

administração, ao arrepio de todo e qualquer parâmetro normativo de controlo; ao 

contrário, o poder discricionário partilha com o poder estritamente vinculado uma 

característica transversal e seminal: é um poder jurídico. Mas só em certas 

circunstâncias pode ser sindicável, «[s]endo que tudo o que nessa opção ou escolha só for 

confrontável com juízos de mérito, com regras de boa administração, com esta ou aquela arte ou 

técnica, escapa por natureza à função judicial, à iurisdictio — à qual compete (apenas) declarar e 

fixar o Direito para uma dada hipótese» (ESTEVES DE OLIVEIRA & ESTEVES DE OLIVEIRA, 2006: 122 ss.).  

CXLVI. Vários têm sido os contributos doutrinários e jurisprudenciais para 

enquadrar o âmbito da discricionariedade, por um lado, e fixar os limites dos poderes 

de sindicabilidade jurisdicional das decisões discricionárias da Administração Pública, 

por outro. Um cotejo sumário permite identificar algumas linhas de força dogmáticas, a 

que adere integralmente e sem reservas este tribunal. 

CXLVII. Como primeiro ponto a reter, deixa-se desde já estabelecido que a 

discricionariedade administrativa abrange: i) a margem de livre apreciação; ii) o 

preenchimento de conceitos indeterminados; e iii) a prerrogativa de avaliação.  

CXLVIII. Certo é ainda que a discricionariedade administrativa não impede nem 

veda que a Administração Pública possa auto vincular-se, definindo antecipadamente 

alguns parâmetros de atuação. Contudo, apenas se podem considerar legítimas as 

normas de auto vinculação que retirem aos órgãos administrativos, de forma irracional, 

a possibilidade de consideração das circunstâncias do caso concreto, vedando, destarte, 

qualquer hipótese efetiva de ponderação — o que pode suceder, nomeadamente, se os 

pressupostos aditados pela norma auto vinculativa se revelarem como exclusivos para a 



S. R. 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

1.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 842/13.7BELRA                                                        1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 

: Rua João Paulo II, cave, r/c, 2410-112 Leiria 

: 244 870 600 * Fax:  213 506 006 

@: leiria.taf@tribunais.org.pt  

89 

produção do efeito jurídico enunciado na lei, precludindo o exercício da 

discricionariedade (MONIZ, 2006: 39 e 40). 

CXLIX. Por outro lado, o controlo jurisdicional do exercício administrativo de 

poderes discricionários é um controlo externo e negativo, que apenas permite aos 

tribunais a anulação da solução adotada se ela violar os cânones da razoabilidade e 

racionalidade básicas, quer em termos jurídicos, quer em termos de senso comum — 

mas já proíbe a definição, pela positiva, do caso concreto, substituindo-se à 

Administração Pública na ponderação das valorações que integram a margem de livre 

apreciação, salvo nas chamadas situações de redução da discricionariedade a zero, já 

aludidas, e a que alude o n.º 2 do artigo 71.º do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos (PORTOCARRERO, 2007: 34). 

CL. O poder discricionário da Administração Pública é apenas sindicável, em 

suma, nos seus aspetos vinculados, designadamente os atinentes a: a) competência do 

órgão decisor; b) forma do ato; c) pressupostos de facto (ocorrendo erro de facto quando se dão 

como verificados factos ou circunstâncias que não ocorreram, pelo menos como descritos, e se assumem como 

fundamento da opção administrativa); d) adequação ao fim prosseguido; e) aplicação dos 

princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da tutela da 

confiança e da imparcialidade, que, nos termos do n.º 2 do artigo 266.º da Constituição 

da República Portuguesa, funcionam como limites internos à atividade discricionária. 

Neste último caso, porém, a violação de tais princípios deve ser flagrante e ostensiva. 

Hoc sensu, vide, na doutrina, AROSO DE ALMEIDA & FERNANDES CADILHA (2017: 490) e ESTEVES DE OLIVEIRA & ESTEVES 

DE OLIVEIRA (2006: 125); e, na jurisprudência, acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, de 30.06.2000 (Pleno) e 

de 07.02.2001, proferidos, respetivamente, nos processos n.os 44933 e 44852, ambos acessíveis em 

http://www.dgsi.pt/jsta. 

CLI. Fora desses casos, apenas será lícito aos tribunais oporem às opções 

discricionárias da Administração Pública juízos jurídicos (que não constituam, em caso 

algum, critérios de oportunidade ou conveniência), quando ocorra, nomeadamente, o 

desrespeito por um dos seguintes pressupostos ou limites da discricionariedade 

administrativa: 1) abuso de poder discricionário, ou desvio de poder — o qual ocorre 

quando o motivo principalmente determinante da atuação administrativa não condiga 

com le but de la loi; 2) não exercício do poder discricionário, por a Administração 

Pública considerar que se encontrava legalmente impedida de atuar (erro quanto à natureza e 

sentido da competência em causa); 3) auto vinculação ilegítima, ou erro sobre os pressupostos 

(legítimos) de auto vinculação (SILVEIRA, 1996: 172 ss.; acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (Pleno 

da 1.ª Secção), de 05.03.1997 (proc.º n.º 33661); e 4) erro manifesto de apreciação, decorrente de 

um «[…] muito deficiente juízo técnico ou de valor, abrangendo situações de ―atrofia do poder 

http://www.dgsi.pt/jsta
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discricionário ou de redução de discricionariedade a zero […]» (ESTEVES DE OLIVEIRA & ESTEVES DE 

OLIVEIRA, 2006: 125). 

CLII. Finalmente, se estiver em causa o preenchimento de conceitos 

indeterminados, doutrina e jurisprudência têm divergido quanto aos poderes dos 

tribunais. A doutrina propende para uma visão mais restritiva e minimalista da tutela 

judicial no controlo do preenchimento de conceitos indeterminados pela Administração 

(SÉRVULO CORREIA, 2008: 39 ss.). Porém, a jurisprudência dos tribunais superiores desta 

jurisdição [cf. os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 14.06.2007 (processo n.º 140/07) e de 

17.01.2007 (processo n.º 1068/06), todos acessíveis em http://www.dgsi.pt/jsta] considera suscetíveis de 

controlo jurisdicional, nesta sede, as seguintes atuações administrativas: (I) 

preenchimento «de conceitos descritivos cujo critério de avaliação não exija conhecimentos 

técnicos especiais […]» — por exemplo, ―«grande quantidade»; (II) preenchimento de 

«classes de conceitos indeterminados de valor, cuja concretização resulta, por forma direta, da 

exegese dos textos legais […]» — por exemplo, ―«local apropriado»; e (III) preenchimento 

de «todos os conceitos de valor cuja concretização envolva juízos mais especificadamente 

jurídicos […]», que não permitam a afirmação de que o tribunal não possui os 

necessários conhecimentos técnicos — por exemplo, «jurista de reconhecida idoneidade».  

CLIII. Porém, se o conceito indeterminado confiar à Administração Pública a 

tarefa de formulação de valorações próprias do exercício da sua função, só em casos de 

erro manifesto de apreciação ou de aplicação do critério manifestamente inadequado é 

que a conduta administrativa pode ser sindicada (cf. AROSO DE ALMEIDA & FERNANDES CADILHA, 2017: 

491, e proficiente jurisprudência aí citada).  

CLIV. Pois bem, de regresso ao caso dos autos, temos que a demandante imputa 

ao réu a violação dos princípios da confiança, da igualdade, da proporcionalidade, da 

justiça e da imparcialidade. Para tanto, recorre a uma longa explanação doutrinária do 

conteúdo desses princípios, mas não logra enquadrar, com um mínimo de precisão, a 

conduta da entidade demandada em qualquer suposta violação desses princípios. E 

certo é que a densificação das alegadas violações obrigaria a autora a revelar sob que 

forma e em que medida é que a conduta do réu pôs em causa cada um desses 

princípios. 

CLV. Ficamos assim sem perceber em que medida é que o réu violou qualquer 

desses princípios, por omissão de concretização da demandante. 

CLVI. De todo o modo, sempre se refira que da factualidade apurada nos autos 

não se vislumbra nada que permita formar convicção no sentido de, a propósito da 

invocada recusa do réu em emitir o alvará, se tenha verificado qualquer violação dos 

princípios enunciados. Dir-se-á até que, ao invés, uma análise holística da dinâmica 

http://www.dgsi.pt/jsta
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factual apurada (tanto numa perspetiva diacrónica como sincrónica) permite surpreender, no 

contexto procedimental do loteamento sub judicio, inúmeros indícios de que a aqui 

autora, aí promotora urbanística e requerente, não imprimiu um impulso (procedimental ou 

mesmo processual) decisivo no sentido de obter a emissão do alvará que agora reclama 

ser devido.  

CLVII. Do ponto de vista diacrónico, esses indícios começam a manifestar-se, 

como vimos já, logo na circunstância de a autora ter deixado expirar o prazo legal de 

que dispunha para requerer a emissão do alvará. Recorde-se que a deliberação que 

aprovou o loteamento e a emissão de alvará mediante garantia bancária no valor de € 

856 258,38 e o pagamento de taxa pela realização da 1.ª fase da operação de 

loteamento no valor de € 104 515,32, ocorreu a 08.11.2004, sendo a autora notificada 

dessa deliberação por ofício de 17.11.2004. De acordo com o artigo 76.º, n.os 2 e 3, do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, o prazo para requerer a emissão do 

alvará era de 1 ano (ou seja: expirava em novembro de 2005) e poderia ser prorrogado 

por uma única vez, isto é, até novembro de 2006. No entanto, a autora apenas 

apresentou o pedido de emissão de alvará a 05.12.2006, mais de 2 anos depois da 

notificação (17.11.2004). Vide pontos 1.43), 1.45), 1.46), 1.48), 1.49) e 1.52) do probatório. 

CLVIII. Certo é, em segundo lugar, que nesse requerimento de 05.12.2006, não só a 

autora não efetuou o pagamento das taxas devidas, como inclusive requereu que a 

caução a prestar a favor da Câmara Municipal de Abrantes no valor de € 856 258,38 

fosse prestada sobre bens imóveis propriedade do requerente, nomeadamente lotes da 

urbanização em causa, com localização e avaliação a acordar com a entidade 

demandada. Cf. ponto 1.52) do probatório. 

CLIX. Ora, a apreciação efetuada pelo réu deste requerimento, maxime no que 

respeita à prestação da caução sobre lotes, foi feita no uso da chamada 

discricionariedade administrativa (margem de livre apreciação e com recurso à 

prerrogativa de avaliação). E dessa ponderação resultou a conclusão de que a proposta 

da autora de 05.12.2006, de substituição da caução por entrega de prédios ou lotes, 

traduzia uma proposta de negociação vaga e que conduziria a um mau negócio para a 

entidade demandada e um mau uso dos dinheiros públicos [cf. ponto 1.61) do probatório]. Nada 

se vislumbra neste ponto que milite em sentido abertamente favorável à asserção da 

autora, no sentido de que tal apreciação pudesse traduzir uma atuação ilícita. 

Verificados que estão os aspetos vinculados, não há sequer nada alegado (e menos 

ainda demonstrado pela autora) que indicie ou sugira uma violação flagrante e 

ostensiva dos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, 

da tutela da confiança e da imparcialidade, que, nos termos do n.º 2 do artigo 266.º da 
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Constituição da República Portuguesa, funcionam como limites internos à atividade 

discricionária. 

CLX. Ademais, e em terceiro lugar (e tendo agora também em atenção um 

enquadramento sincrónico), constata-se que no final de 2006 realizou-se nas 

instalações da entidade demandada uma reunião com os legais representantes da 

autora e do réu e ainda com representantes da sociedade REIMAX, na qual foi aflorada 

a possibilidade de instalar um novo projeto no local objeto da operação de loteamento a 

que se reportava o procedimento de loteamento em que a ora autora figurava como 

requerente. Esse novo projeto, denominado ―Ofélia Club‖, seria um complexo médico-

social destinado a uma clientela sénior norte europeia, que iria previsivelmente criar 

500 postos de trabalho diretos, um movimento permanente de mais de 2000 pessoas e 

um investimento de cerca de € 60 000 000,00, e era promovido pelo Grupo Existence 

SGPS, SA. Para a viabilização daquele investimento, o Grupo Existence SGPS, SA 

outorgou, inclusive, um contrato promessa de compra e venda de prédios detidos pela 

autora, com uma área de 57 000m2. Considerando o valor económico e social e o 

interesse público desse projeto para o concelho, o réu cedeu património municipal à 

promotora, conforme deliberação de 29.02.2007 da Assembleia Municipal de Abrantes. 

Este projeto foi objeto de divulgação na comunicação social nos anos de 2007 e 2008, e 

inclusive viria a ser anunciado publicamente no Edifício Pirâmide a 30.09.2008. E foi 

assim que a 28.05.2008 deu entrada nos serviços do ora réu um novo pedido de 

licenciamento para outra operação urbanística para a mesma área e prédio (além das 

parcelas cedidas pelo demandado) em nome da sociedade Portanice - Investimentos 

Imobiliários, Lda., a coberto de uma procuração emitida a seu favor pelo sócio gerente 

da ora autora e sua mulher, datada de 27.05.2008, pela qual lhe era permitido «[…] 

requerer e praticar todas as diligências necessárias relativas ao licenciamento de loteamento, 

anexando os […] prédios […] números 01540/261291, 03912/171104 e 02912/100599 da 

freguesia de São Vicente, do concelho de Abrantes […]», prédios esses que integravam 

manifestamente a área a lotear diretamente pela autora ao abrigo do licenciamento de 

24.03.2003. Tudo nos termos da matéria levada ao probatório nos pontos 1.53) a 1.60). 

CLXI. Ora, o facto de os mesmos prédios serem objeto de dois procedimentos 

urbanísticos distintos, nos quais inclusive figurava como promotora a ora autora 

(diretamente, no procedimento n.º 1556/01; no procedimento n.º 298/08, num primeiro momento apenas como 

representada pela Portanice, e depois de expressamente revogar a procuração, também diretamente — cf. pontos 1.84) a 

1.86) do probatório), traduz uma entropia assinalável na delimitação do interesse da 

demandante. Reiterando o que já dissemos supra, a partir do momento em que, sem 

deter o alvará no âmbito do primeiro procedimento, a autora intervém ativamente num 

segundo procedimento, com referência aos mesmos prédios mas incompatível com 
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aqueloutro, poder-se-á perguntar, afinal, qual o procedimento pelo qual optava 

verdadeiramente a demandante.  

CLXII. Na certeza, porém, de que qualquer das opções era exclusiva e 

reciprocamente excludente da restante. Dito por outras palavras: ou a autora pretendia 

ver apreciado e ultimado o primeiro procedimento, ou investia decisivamente no 

segundo. O que a demandante não podia fazer, legitimamente, era apostar nos dois 

procedimentos em simultâneo (e foi o que sucedeu in casu), animada por uma expectativa de 

que fosse o réu a determinar o sucesso de qualquer uma dessas pretensões urbanísticas. 

CLXIII. Tanto assim que, precisamente considerando o novo pedido, o réu notificou 

expressamente a autora a 15.07.2008 de que deveria «[…] solicitar o arquivo [do 

procedimento n.º 1556/01, uma vez que [entretanto] já não far[ia] sentido emitir-se o alvará de 

Loteamento solicitado, atendendo a que [estava]á em curso o processo n.º 298/08 para o 

mesmo local». Todavia, a autora nada disse ou requereu, mesmo depois de 

expressamente interpelada pelo réu. Só quando confrontada com o projeto de decisão 

de declarar deserto aquele primeiro procedimento, ao abrigo do disposto no artigo 111.º 

do Código de Procedimento Administrativo de 1991, é que a demandante veio, 

finalmente,  pedir a emissão do alvará da primeira fase. Fê-lo por requerimento datado 

de 26.01.2010, isto é, sete anos depois da aprovação do loteamento, que ocorrera a 

24.03.2003. Vide pontos 1.65) a 1.70) do probatório.  

CLXIV. Entretanto, o réu reviu a sua intenção de declarar deserto o procedimento e 

voltou a notificar a autora para que, em definitivo, esclarecesse «[…] sobre qual processo 

pretend[ia] manter em curso, [mais advertindo a autora], nos termos do art.º 91.º, n.º 4, do 

CPA, que a Câmara Municipal não poder[ia] dar seguimento ao procedimento e apreciar o 

pedido de emissão de alvará de loteamento e de prestação de caução sobre imóveis, apresentado 

em 06.12.2006, enquanto [a demandante] não se pronuncia[sse] nos termos solicitados […]». 

Mais uma vez, contudo, a autora nada disse ou requereu. Cf. pontos 1.71) a 1.75) dos factos 

provados. 

CLXV. Esta inércia da aqui autora é tanto mais impressionante quanto se constata 

que, em sede já do segundo procedimento que ―concorria‖ com aquele no âmbito do 

qual se perscruta a suposta ilicitude da atuação do ora réu, a ora demandante revogou a 

20.08.2009 a procuração que outorgara in illo tempore à sociedade Portanice, disso 

dando conta o aqui demandado a 21.08.2009. Porém, depois de expressamente 

notificada pelo município de que o prazo para emissão do alvará havia terminado aos 

30.11.2009 e de que o réu poderia declarar a caducidade de aprovação definitiva, a 

autora nada requereu ou informou. Vide pontos 1.85) a 1.92) do probatório. 
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CLXVI. Também não pode deixar de impressionar o tribunal, enquanto quarto 

indício de que o interesse procedimental da autora nem sempre foi o de obter o alvará 

que nos presentes autos invoca ter pretendido, o específico contexto de negociações da 

autora com outros potenciais promotores de operações urbanísticas com interesses 

imobiliários sobrepostos e que versavam sobre os prédios da demandante, que 

decorriam em paralelo ao procedimento sub judicio [factualidade levada ao probatório nos pontos 

1.50), 1.51), 1.53) e 1.54)]. 

CLXVII. Por fim, importa aqui referir um último indício de que a autora não 

imprimiu um impulso processual decisivo no sentido de obter a emissão do alvará que 

agora reclama ser devido: é que a demandante não lançou mão, in illo tempore, de 

nenhum dos mecanismos de que dispunha, seja para debater a liquidação da taxa, seja 

(mais decisivamente) para obrigar o ora réu a decidir. 

CLXVIII. Com efeito, se a autora reputasse de excessiva a taxa liquidada, poderia 

desde logo ter reclamado graciosamente ou impugnado contenciosamente a taxa, nos 

termos previstos no Código de Procedimento e Processo Tributário, ex vi artigo 117.º, 

n.º 3, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. Não o fez. 

CLXIX. E, mais decisivamente, confrontada com aquilo que apoda de recusa de 

emissão de alvará num procedimento de licenciamento de loteamento, poderia ter 

lançado mão da intimação prevista no artigo 112.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação, por força da previsão da alínea a) do artigo 111.º do mesmo diploma. 

Neste sentido, vide o recente acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul proferido a 04.07.2019 no processo que aí 

correu termos sob o n.º 400/07.5BEBJA, integralmente disponível para consulta online na presente data in 

http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/1386fc60628452208025842d0038590d?OpenDoc

ument. No entanto, também não o fez — cf. ponto 1.96) dos factos provados. 

CLXX. Como é consabido, a introdução desta intimação no Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro), antes mesmo 

da ação administrativa especial de condenação à prática de ato devido (que apenas surgiu com 

a ampla reforma do contencioso administrativo, por via da Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro), pretendeu evitar 

a desmultiplicação de deferimentos tácitos em matéria urbanística, quando estivesse 

em causa a apreciação de requerimentos que envolvessem uma acentuada margem de 

discricionariedade administrativa, o que poderia resultar em manifesto prejuízo para o 

interesse público urbanístico. Assim, quando corresponda ao caso uma operação de 

licenciamento [aplicável nos termos do artigo 4.º, n.º 2, alínea a)], não se forma um qualquer ato 

tácito de deferimento [artigo 111.º, alínea a)], mas permite-se, tão-só, o recurso ao juiz 

administrativo, para que este proceda à intimação da autoridade competente para 

decidir. O silêncio funciona aqui como um mero dado de facto, que permite fundar o 

interesse em agir em juízo para obter uma providência condenatória. 

http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/1386fc60628452208025842d0038590d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/1386fc60628452208025842d0038590d?OpenDocument
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CLXXI. Esta constatação de inércia da aqui autora é tanto mais impressionante 

quanto nos apercebemos que esse regime lhe seria, à partida, particularmente favorável 

no caso. Na verdade, a intimação a que alude o artigo 112.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação: i) funda-se no princípio da tutela jurisdicional efetiva, tal 

como a ação de condenação à prática de ato devido, mas apresenta-se com 

características diferenciadas desta última; ii) é uma ação principal e não meramente 

cautelar, tendo como efeito a condenação da Administração; iii) trata-se de um meio 

processual principal urgente (artigo 112.º, n.º 7, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação), pelo 

qual o juiz condena a Administração a decidir, devendo, para tal, fixar um prazo que 

não pode exceder 30 dias, enquanto que a ―condenação‖ é um meio processual também principal, mas não 

urgente; iv) é um meio limitado a situações de omissão ou silêncio, enquanto a ―condenação‖ se 

alarga a hipóteses de indeferimento expresso do ato, de recusa da apreciação do requerimento, e de, após a revisão mais 

recente do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, prática de ato administrativo de conteúdo positivo que 

não satisfaça integralmente a pretensão do interessado (artigo 67.º, n.º 1, deste último diploma); v) pode ser 

iniciada imediatamente nos tribunais administrativos, ao passo que a condenação à prática de ato 

devido depende, em regra, de uma fase pré-contenciosa que consiste na apresentação de requerimento que constitua o 

órgão competente no dever de decidir (artigo 67.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos); vi) 

pode ser aplicado não só quando esteja em causa a prática de um ato administrativo 

[muito embora sejam estas as situações a que se refere a alínea a) do artigo 111.º], mas, de igual forma, a 

prática de outros atos que devessem ter sido praticados no âmbito do procedimento de 

licenciamento, nomeadamente para a promoção de consultas, como resulta do artigo 

13.º deste diploma, ou mesmo para a aprovação do projeto de arquitetura — ou até a 

emissão de alvará (vide o citado acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul proferido a 04.07.2019 no 

processo que aí correu termos sob o n.º 400/07.5BEBJA,). 

CLXXII. E esta falta de impulso da autora mais impressionante se demonstra 

quando se constata que, em caso de pronúncia favorável, sendo o ora réu intimado ou 

condenado a emitir o alvará, e mesmo que incumprisse tal intimação, sempre à autora 

seria lícito, não só iniciar os trabalhos, como inclusive lançar mão de uma segunda 

intimação, a prevista nos artigos 112.º, n.º 9, e 113.º, n.º 5, do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação — meio contencioso especial e autónomo, que se mostra vigente mercê de 

ressalvado pelo artigo 157.º, n.º 4, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (quando ali se refere «[…] sem 

prejuízo do disposto em lei especial […]» — FERNANDES CADILHA, 2006: 302 e 303) —, pelo qual se visa obter a 

intimação da Administração a emitir alvará (licença ou autorização de utilização) sendo 

que, mesmo na ausência de emissão por parte do ente demandado daquele alvará uma 

vez condenado, a certidão da decisão judicial devidamente transitada em julgado 

substitui para todos os efeitos legais aquele alvará não emitido. 
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CLXXIII. Dito isto, mesmo que se julgasse que o réu não estava impedido de emitir 

o alvará, estando no uso de discricionariedade, sempre teríamos de tomar em linha de 

consideração o específico contexto procedimental de que demos conta supra e com o 

qual a entidade demandada também tomou contacto. Ora, desse enquadramento a que 

aludimos supra resulta, em suma: i) o conhecimento pelo réu de um novo projeto 

incidente sobre os mesmos prédios, coevo mas incompatível com aquele primeiro 

pedido de loteamento, e no qual a autora figurava como promotora interessada; ii) a 

(quase) absoluta ausência de impulso procedimental da demandante quando 

reiteradamente confrontada e instada a optar por um dos procedimentos ou a 

promover algo que obstasse à extinção de qualquer deles (omissão que se verificou, de resto, em 

ambos os procedimentos — cf. pontos 1.65), 1.66), 1.74), 1.75) e 1.92) do probatório); iii) a inércia da autora 

inclusive em sede contenciosa em momento prévio à instauração desta ação; e iv) a 

apreciação efetuada pelo réu de que a proposta da autora de 05.12.2006, de 

substituição da caução por entrega de prédios ou lotes, traduzia uma proposta de 

negociação vaga e que conduziria a um mau negócio para a entidade demandada e um 

mau uso dos dinheiros públicos [cf. ponto 1.61) do probatório].  

CLXXIV. Neste conspecto, não se vislumbra como é que o demandado incorreu, 

nesta sede, em desvio de poder, nem como violou o princípio da igualdade e da 

imparcialidade. A autora não alega, e menos ainda demonstra, que a entidade 

demandada tenha adotado conduta mais favorável relativamente a outros particulares 

que se encontrassem em situação de igualdade formai e material à sua. Pelo contrário, 

em ambos os procedimentos incidentes sobre o prédio figurava como promotora, direta 

ou indiretamente, a aqui autora. 

CLXXV. E nem se diga que essa suposta violação dos princípios da igualdade e da 

imparcialidade ou o suposto desvio de poder poderia ter aqui como referencial 

favorecido a sociedade Mercar. Na verdade, essa controvérsia relativa aos prédios 

inicialmente consignados nos requerimentos originários da autora no âmbito do 

procedimento n.º 1556/01 poderá relevar, no limite, em sede de apreciação de atuação 

do réu na instauração da ação que o aqui réu intentou contra a aqui autora a 

14.10.2009, para ver reconhecido o seu direito de propriedade sobre o prédio urbano 

inscrito na matriz sob o artigo 7689 da freguesia de São Vicente e registado pela 

descrição n.º 04055/070406, em nome do Município. Para essa sede remetemos a 

nossa análise. 

CLXXVI.  Certo é que tal controvérsia em redor desse prédio é, a propósito do 

estrito alvará aqui em apreço, irrelevante. E porquê? Porque tal prédio não constava de 

nenhum dos procedimentos de licenciamento de loteamento sub judicio: não só a 



S. R. 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

1.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 842/13.7BELRA                                                        1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 

: Rua João Paulo II, cave, r/c, 2410-112 Leiria 

: 244 870 600 * Fax:  213 506 006 

@: leiria.taf@tribunais.org.pt  

97 

autora, a instâncias do réu, acabou por deixá-lo de fora no seu pedido de licenciamento 

do loteamento a que se reportava o processo n.º 1556/01, como também ao pedido da 

Portanice não o englobava. Vide pontos 1.25), 1.29), 1.39) e 1.57) a 1.59) dos factos provados. 

CLXXVII. Também não se divisa nenhuma violação do princípio da 

proporcionalidade. Por um lado, porque in casu  a observância da legalidade impedia, 

como vimos já, a emissão do alvará. Por outro lado, porque da dinâmica factual 

apurada resulta a coexistência de dois procedimentos incidentes sobre os mesmos 

prédios, circunstância que aconselhava ponderação, por parte da entidade demandada, 

o que se verificou. Aliás, caso a atuação do réu tivesse sido diversa, coartando e 

suprimindo em absoluto quaisquer faculdades procedimentais no âmbito de qualquer 

dos procedimentos em detrimento do outro, é que se poderia verificar eventualmente 

uma atuação desconforme ao aludido princípio da proporcionalidade. 

CLXXVIII. Por último, também não se vislumbra em que medida pode a atuação do 

réu consubstanciar qualquer violação dos princípios da tutela da confiança ou da boa 

fé. Pelo contrário, o que poderá questionar-se, isso sim, é a boa fé da própria autora ao 

tentar pôr em crise a validade da atuação do réu em recusar-se a emitir o alvará. De 

resto, isso mesmo foi alegado, com pertinência, no instrumento de alegações do réu, 

quando alega que a «[…] autora estava a jogar em dois tabuleiros para ver qual lhe seria mais 

rentável [p]odendo até considerar-se que o representante da autora usava de alguma reserva 

mental em relação a estes negócios […]» (cf. pontos 45 e 46 das alegações), o que se traduz também 

na invocação de abuso de direito, que encontra respaldo no artigo 334.º do Código Civil 

português, que refere determinados atos como abusivos, quando o titular de um direito 

exceda manifestamente, no exercício desse direito, limites impostos pela boa fé, pelos 

bons costumes ou pelo fim social ou económico.  

CLXXIX. Como é consabido, o instituto do abuso do direito serviu para dar 

cobertura à reprovação de diversos institutos com ele conexionados, como o sejam, 

além do mais, os da exceptio doli, tu quoque, supressio, surretio ou venire contra 

factum proprium non valet. Na base daquele instituto está a confiança legitimada e 

tutelada pelo direito, pelo que «[…] o significado profundo do princípio da boa fé (do fides 

servare) nas relações entre os homens [determina que] a ordem jurídica não pode deixar de 

tutelar a confiança legítima baseada na conduta de outrem [de tal sorte que] poder confiar é 

uma condição básica de toda a convivência pacífica e da cooperação entre os homens. Mais 

ainda: esse poder confiar é logo condição básica da própria possibilidade da comunicação 

dirigida ao entendimento, ao consenso e à cooperação (logo, da paz jurídica) […]» (BAPTISTA 

MACHADO, 1991: 491 a 495).  

CLXXX. Noutra formulação, o princípio da confiança surge como uma mediação 

entre a boa fé e o caso concreto, exigindo que as pessoas sejam protegidas quando, em 
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termos justificados, tenham sido levadas a acreditar na manutenção de um certo estado 

de coisas. Por isso, «[n]o campo ético, cada um deve ser coerente, não mudando 

arbitrariamente de condutas, com isso prejudicando o seu semelhante. Juridicamente, a tutela 

da confiança acaba por desaguar no grande oceano do princípio da igualdade e da necessidade 

de harmonia […]» (MENEZES CORDEIRO, 2008: passim). 

CLXXXI. A confiança dá, pois, um critério para a proibição das diversas 

modalidades de abuso de direto. Os princípios que, à face do Direito civil português, 

permitem detetar a presença de um facto gerador de confiança podem ser induzidos 

das regras referentes às declarações de vontade, com relevância para a normalidade 

(v.gr.: artigo 236.º, n.º 1, do Código Civil) e o equilíbrio (artigo 237.º do mesmo diploma). Significa isto que 

o quantum relevante de credibilidade para integrar uma previsão de confiança, é, 

assim, função do necessário para convencer uma pessoa normal, colocada na posição 

do confiante e razoável, tendo em conta o esforço realizado pelo mesmo confiante na 

obtenção do fator a que se entrega. Assim se obtém o enquadramento objetivo da 

situação de confiança. 

CLXXXII. Seguindo aqui de perto os ensinamentos da doutrina da especialidade, 

são pressupostos do venire contra factum proprium os seguintes: i) a existência de 

uma situação objetiva de confiança, emergente de uma conduta de alguém que possa 

ser entendida como uma tomada de posição vinculante em relação a dada situação 

futura; ii) um investimento de confiança e a irreversibilidade desse investimento; iii) a 

boa-fé da contraparte que confiou (BAPTISTA MACHADO, 1991: 491 a 495). Como enfatiza este setor 

da doutrina, o ponto de partida do venire contra factum proprium non valet é «[…] 

uma anterior conduta de um sujeito jurídico que, objetivamente considerada, é de 

molde a despertar noutrem a convicção de que ele também no futuro se 

comportará, coerentemente, de determinada maneira [podendo] tratar-se de uma 

mera conduta de facto ou de uma declaração jurídico negocial que, por qualquer razão, seja 

ineficaz e, como tal, não vincule no plano do negócio jurídico […]» (idem, ibidem). Revela-se 

fundamental, destarte, que a conduta anterior tenha criado na contraparte uma 

situação de confiança, que essa situação de confiança seja justificada e que com base 

nessa situação de confiança a contraparte tenha tomado disposições ou organizado 

planos de vida de que lhe surgirão danos irreversíveis. 

CLXXXIII. Na sequência dos contributos doutrinários em torno deste milenar 

instituto jurídico, também a jurisprudência dos tribunais superiores tem vindo a 

sedimentar entendimento segundo o qual o abuso de direito, na vertente do venire 

contra factum proprium non valet, pressupõe a existência de uma contradição entre o 

modo e o fim com que o titular exerce o direito e o poder e o interesse consubstanciado 

nesse direito. De tal sorte que ninguém pode propor-se exercer um direito em 
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contradição com o seu anterior procedimento se este, considerado objetivamente, 

justificar a ilação de que não mais fará valer o direito, ou se o exercício posterior for, 

por causa da conduta anterior do titular, contrário aos bons costumes ou à boa-fé. Hoc 

sensu, vide acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça proferidos a 03.10.1991 (in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 

410, Ano 1991, p. 776), 12.07.1994 (processo n.º 85 525), 12.11.1998 (processo n.º 99B285), 07.10.2004 (processo n.º 

4B2910), 17.11.2004 (processo n.º 452 603), 13.01.2005 (processo n.º 4B4063) e 22.06.2005 (processo n.º 5B1993), 

estes acessíveis para consulta online in http://www-dgsi.pt/jstj.  

CLXXXIV. Em suma: a locução venire contra factum proprium non valet traduz o 

exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento 

assumido anteriormente pelo exercente. Tal exercício é tido por parte da 

doutrina que o conhece como inadmissível. Como expressão da confiança, o venire 

contra factum proprium situa-se já numa linha de concretização da boa fé. É o que 

acontece com a recondução do venire à doutrina da confiança, que revela um estádio 

elevado nessa tarefa da concretização da boa fé.  

CLXXXV. Por seu turno, o tu quoque consiste numa contradição segundo a qual um 

dos sujeitos da relação obrigacional exige um comportamento em circunstâncias 

tais que ele mesmo deixou de cumprir. Tal figura visa evitar que um dos 

contraentes se aproveite ilicitamente da própria inércia, torpeza ou 

inadimplemento, beneficiando ilicitamente ou tirando proveito da norma 

que violou. Trata-se de uma modalidade específica de abuso de direito, enquanto 

concretização da tutela da boa fé, e que pode revestir outras designações, sejam pelo 

brocardo latino turpitudinem suam allegans non auditur, seja pelo aforismo anglo-

saxão equity must come with clean hands, seja pela formulação jurídica da 

inalegabilidade das ilegalidades formais. 

CLXXXVI. O tu quoque distingue-se do venire contra factum proprium, pois não 

visa tutelar a continuidade de um comportamento, mas apenas a sua manutenção para 

preservar o equilíbrio contratual ou o caráter sinalagmático das trocas. Naquele caso 

desconsidera-se, não a atuação do contraente que, até por força do decurso do tempo, 

levou o outro contraente a acreditar que não iria alegar a invalidade, mas sim obstar a 

comportamentos ambivalentes, norteados por critérios díspares, que se 

pautam em dois pesos e duas medidas. 

CLXXXVII. Ora, seja pelo facto de submeter sucessivamente dois procedimentos 

distintos, incompatíveis entre si e reciprocamente exclusivos e excludentes, versando 

sobre o mesmo prédio, assim exercendo uma posição jurídica em contradição com o 

comportamento assumido anteriormente (venire contra factum proprium non valet), 

seja por omitir qualquer impulso procedimental relevante no âmbito desses dois 

procedimentos e pretender aproveitar-se dessa sua inércia (tu quoque), julgamos que a 

http://www-dgsi.pt/jstj
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conduta da autora é, essa sim, consubstanciadora de um abuso de direito e, por 

conseguinte, também da violação dos princípios da tutela da confiança e da boa fé. 

CLXXXVIII. Aqui chegados, estamos já em condições de concluir não existir 

qualquer ilicitude na aceção relevante em sede de instituto da responsabilidade civil 

aquiliana, atenta a aludida schutznormtheorie, a propósito da invocada recusa de 

emissão do alvará por parte do réu. Isso mesmo se deixa desde já estabelecido. 

* 

1.2.3. Na instauração de ação de reivindicação de propriedade 

CLXXXIX. Alega a autora que a conduta do réu, ao interpor a 14.10.2009 a ação 

judicial para ver reconhecido o seu direito de propriedade sob o prédio urbano inscrito 

na matriz sob o artigo 7689 da freguesia de São Vicente e registado pela descrição n.º 

04055/070406, em nome do Município, e que foi julgada improcedente (artigos 23.º, 24.º e 

41.º a 46.º da petição inicial), violou os princípios jurídicos da legalidade, da proteção dos 

direitos e interesses dos cidadãos, de ponderação ou de consideração, da confiança e da 

boa-fé, da proporcionalidade, da justiça, igualdade e imparcialidade, mais padecendo 

dos vícios de desvio de poder por abuso de discricionariedade administrativa. Mais 

alega a autora que a instauração dessa ação foi causadora de alegados prejuízos (artigos 

68.º a 73.º da petição inicial) e que todo esse processo inviabilizou o referido projeto de 

loteamento já aprovado para a referida área, pela desconfiança que causou quer nos 

investidores quer nos futuros adquirentes dos imóveis (artigo 46.º da petição inicial). 

CXC. Por uma questão de rigor metodológico e clareza expositiva, recordemos aqui 

o que se logrou apurar da dinâmica factual apurada, para efeitos de a podermos 

posteriormente subsumir ou não aos alegados princípios. 

CXCI. O ponto de partida para este excurso é o prédio rústico, denominado ―Olival 

da Barata‖, que Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca adquirira por sucessão por 

morte de Isilda Rosa de Matos Garcia da Fonseca [cf. ponto 1.1) do probatório]. Foi esse prédio, 

com a área de 36 840 m2, que foi objeto de diversas alienações, as quais deram, ainda 

que mediatamente, aso à controvérsia da qual resultou, bem vistas as coisas, a 

interposição da ação de reconhecimento de propriedade pelo aqui réu. Vamos por 

partes. 

CXCII. Logo a 07.05.1992 Maria Clara de Matos Garcia da Fonseca outorgou 

escritura pública de compra e venda, pela qual declarou vender à sociedade Imoleasing 

— Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, SA, «[…] pelo preço de 15 884 000$00, 

[…] livre de quaisquer ónus ou encargos e ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

448/91, de 29 de novembro, uma parcela de terreno destinada a construção urbana, com a área 

de 8 360 m2, a confrontar de norte com a Estrada Nacional, de sul com a parte do prédio de 

onde é desanexado, pertença da vendedora, de poente com Fernando Antunes Farinha Pereira e 
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de nascente com via pública, parcela esta que fica a constituir um prédio distinto e autónomo, 

tendo já sido pedida a sua desanexação, como se verifica pelo duplicado da declaração para 

inscrição na matriz, entrado na Repartição de Finanças de Abrantes, no dia 2 de abril último 

[…]». A mesma alienante e proprietária do prédio apresentou a 21.05.1993 a reclamação 

n.º 41/93 junto da 1.ª Repartição de Finanças do Concelho de Abrantes, solicitando «a 

retificação da área do prédio sito em Olival da Barata, inscrito na respetiva matriz, sob o artigo 

37.º da secção G, da freguesia de São Vicente, de 36 840 m2 para 27 640 m2, em virtude de ter 

sido vendida, por escritura de 92/05/07, do Cartório Notarial de Lisboa e de ter sido 

expropriada uma faixa com 840 m2, para alargamento da via pública» [cf. pontos 1.2) a 1.4) do 

probatório]. 

CXCIII. Esse mesmo prédio viria entretanto a ser adquirido a 13.10.1994 pela 

sociedade Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, 

Lda. [cf. ponto 1.5) dos factos provados].  

CXCIV. Foi esta sociedade Mercar que acordou então com o ora réu uma permuta 

de terrenos, o que viria a ser deferido por deliberação de 07.08.1998. Constatando-se 

entretanto que sobre uma «[…] parcela de 1627 m2 situada junto à MERCAR (assinalada na 

planta anexa por P1) [recaíam, por um lado,] o ónus decorrente de ser parte de uma outra 

parcela resultante de um destaque ocorrido há menos de 10 anos, pelo que não pod[ia então] ser 

destacada dela [e, por outro lado, também] uma hipoteca sobre a mesma, pelo que, antes da 

alienação, teria a mesma que ser cancelada […]», foi proposto pelos serviços técnicos do réu 

uma permuta, da qual resultava, além do mais, a cedência, pelo município, «[d]a parcela 

P3, com a área de 1627 m2: 12 013 765$00 [e pela] Mercar […] a parcela P1, com a área de 1627 

m2: 12 013 7 65$00 [sendo estas parcelas] permutadas quando deixa[sse] de subsistir a 

impossibilidade da permuta em razão do ónus de não fracionamento e hipoteca […]». Esta 

proposta foi aprovada por deliberações adotadas em reunião da Câmara Municipal de 

Abrantes de 16.07.1999 e da Assembleia Municipal de Abrantes de 27.09.1999, sendo 

outorgada a 02.03.2000 a «Escritura Pública n.º 11/2000. Escritura de permuta de 

prédios sitos na freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes, destinados ao Parque 

Industrial de Abrantes», entretanto retificada por erro detetado na área indicada para o 

terreno cedido, por deliberação de 17.02.2003 e por «Escritura Pública de retificação à 

Escritura n.º 11/2000», de 27.01.2006. Tudo nos termos dos pontos 1.6) a 1.10) do probatório. 

CXCV. Foi também esta sociedade Mercar que, durante o período de discussão 

pública do pedido de licenciamento de loteamento que a autora formulara em 2001, 

suscitou a questão de ser titular de um prédio que constava desse projeto de 

loteamento. Cf. ponto 1.33) dos factos provados. 

CXCVI. E porquê? 
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CXCVII. Porque, entretanto, a ora autora também adquirira, por compra e venda 

titulada por escritura pública datada de 14.01.2000, um prédio rústico, composto de 

cultura arvense, oliveiras, solo subjacente de cultura arvense com olival e figueiras, com 

a área de 27 640 m2, sito no lugar de Olival da Barata, freguesia de São Vicente, 

concelho de Abrantes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Abrantes, sob o 

n.º 01310/05061990, da dita freguesia de São Vicente, com a aquisição ali registada a 

favor da vendedora pela inscrição G- 1, inscrito na matriz sob o artigo 37, da secção G. 

Esse prédio foi-lhe vendido por aquela proprietária do ―Olival da Barata‖, Maria Clara 

de Matos Garcia da Fonseca, que já vendera parte desse prédio à Imoleasing. A 

outorgante vendedora, de resto, expressamente consignou na escritura pública de 

compra e venda que «[…] o artigo 37, da secção G, [fora] objeto de um pedido de alteração à 

matriz quanto à sua área em 21 de maio de 1993, ainda pendente de efetivação e sobre o qual 

incid[ia] um ónus de não fracionamento pelo prazo de dez anos a contar de 12 de janeiro de 

1993, conforme consta da inscrição F-1, da citada Conservatória […]», mais juntando um 

instrumento escrito em papel timbrado do Instituto Português de Cartografia e 

Cadastro, sob a designação «Certificado», pelo qual atestava que a aludida reclamação 

n.º 41/93, apresentada in illo tempore pela alienante Maria Clara de Matos Garcia da 

Fonseca junto da 1.ª Repartição de Finanças do Concelho de Abrantes, na sequência da 

venda efetuada anos antes à Imolesasing, ainda não produzia efeito. Logo após a 

celebração da escritura, datada de 14.01.2000, a aqui autora inscreveu a 17.01.2000 na 

competente conservatória do registo predial, igualmente com as devidas inscrições nos 

artigos matriciais das finanças, a aquisição e titularidade de dois prédios rústicos, sitos 

no Olival da Barata, na freguesia de São Vicente, no concelho de Abrantes, sendo um 

com a área total de 25 640 m2, inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 

52, da secção G, e outro com do prédio rústico, sito no Olival da Barata, na freguesia de 

São Vicente, no concelho de Abrantes, com a área total de 2040 m2, inscrito na 

respetiva matriz predial urbana sob o artigo 53, da secção G, ambos resultantes do 

prédio n.º 37. Vide matérias levada ao probatório nos pontos 1.1), 1.11), 1.12), 1.13), 1.15) e 1.16). 

CXCVIII. Incluindo os prédios referidos supra (artigos 52.º e 53.º, ambos da secção 

G), a autora apresentou a 14.01.2000 um pedido de informação prévia, que seria 

tramitado nos serviços da entidade demandada sob o n.º «1261/00» e que viria a ser 

deferido a 18.12.2000 [cf. pontos 1.25) a 1.28) dos factos provados]. 

CXCIX. Também incluindo originariamente os referidos prédios, e animada pelo 

deferimento de pedido de informação prévia, a autora apresentou a 19.12.2001 junto 

dos serviços competentes do aqui réu um pedido de licenciamento da operação de 

loteamento, que seria tramitado na Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos 
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da Câmara Municipal de Abrantes sob o n.º «1556/01». É já no âmbito da apreciação e 

discussão pública do projeto de loteamento, promovida pelo aqui réu em 2002, que 

surge a Mercar, alegando que uma parcela de terreno englobada no pedido de 

loteamento, que se reportava ao prédio que a autora inscrevera na matriz predial 

urbana sob o artigo 53.º, da secção G, com a área total de 2040 m2, afinal não pertencia 

à demandante mas àquela reclamante. Vide pontos 1.29) a 1.33) do probatório. 

CC. Confrontado com esta alegação de um terceiro que se arrogava a titularidade 

da propriedade de uma parcela de terreno incluído no projeto de loteamento 

apresentado pela autora, o ora réu, em primeiro lugar e por ofício de 23.10.2002, instou 

a autora a comprovar, no prazo de 15 dias, a sua propriedade sobre a aludida parcela. 

Depois, num segundo momento, já após produção de resposta pela autora (sustentando, em 

síntese, que havia adquirido 27 640 m2 enquanto que a Mercar comprara 8360 m2, motivo pelo qual o prédio em apreço 

não podia pertencer à reclamante), foi elaborada informação interna subscrita pelo Diretor do 

Departamento da Administração Geral da Câmara Municipal de Abrantes, na qual, 

depois de se constatar que ambas as escrituras (a da Imoleasing/Mercar e a da 

demandante) apenas forneciam «[…] informação sobre as confrontações, mas não a 

confirmação geométrica de bem negociado [, o que, associado à ausência de] elemento cadastral 

da delimitação geométrica da parcela [não permitia ajuizar] os elementos de localização corretos 

das parcelas», se concluía propondo: «O processo do loteamento carece de decisão final. || A 

área em litígio constitui no referido loteamento espaço para equipamentos de natureza público. 

|| Por força do art.º 16.º n.º 2 do DL 448/91, de 29/11 na redação da Lei 26/96 de 1/8, estas 

parcelas constituem área de cedência e integram-se automaticamente no domínio público com a 

emissão do alvará. || A aceitação da referida parcela significa registá-la no domínio público 

municipal, transferindo o eventual litígio com terceiros para os serviços da Câmara Municipal. || 

A sugestão é que não se aceite como área de cedências a referida parcela, dado a 

incerteza jurídica quanto à propriedade. Não é a Câmara Municipal obrigada a 

aceitar um bem sobre que é questionada a titularidade. || A sugestão passa pela 

emissão do alvará (quando estiver na altura) sem consideração do referido espaço, prevenindo-

se porém, compensação se contabilizados as restantes áreas de cedências, assim for exigível.» Cf. 

pontos 1.34), 1.35) e 1.36) do probatório — sublinhados nossos. 

CCI. Sobre esta proposta recaiu uma deliberação da Câmara Municipal de 

Abrantes de 03.02.2003 com o seguinte teor: «Por unanimidade, deve proceder-se à 

audiência escrita do interessado, nos termos dos Artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, dando-se-lhe conhecimento do sentido provável da deliberação 

final, que consta: || Não aceitar a parcela de terreno em litígio como área de 

cedência, atendendo às dúvidas quanto à propriedade por parte de Construções 

Jorge Ferreira & Dias. De acordo com as três certidões da Conservatória do 

Registo Predial apresentadas e que abrangem a área a lotear não decorre que 
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alguma se refira se refira à parcela situada entre a propriedade municipal e a 

Mercar. Não pode o Município aceitar a parcela para o domínio público, quando 

não é provada a legitimidade sobre a mesma. || O loteador deverá apresentar alterações 

ao projeto de loteamento, no prazo de 60 dias, de forma a não incluir a parcela de terreno objeto 

de incerteza jurídica. || Pode o interessado pronunciar-se no prazo de 10 dias, podendo 

consultar o processo nos serviços municipais, na Praça Raimundo Soares, entre as 9.00 - 12. 30 

e as 14.00 - 17.30 horas. || Nada sendo dito, é esse o teor final da deliberação produzindo os seus 

efeitos definitivos após o decurso do referido prazo.» Cf. ponto 1.37) dos factos provados, novamente com 

sublinhados nossos.  

CCII. E que fez a autora, depois de ter sido notificada da deliberação sobredita pelo 

«Ofício n.º 3161/03», de 12.02.2003? Não a impugnou (nem graciosa, nem 

contenciosamente); também não exerceu o direito de audiência prévia ao abrigo do 

disposto no artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, a que o próprio 

«Ofício n.º 3161/03» e a deliberação por ele notificada aludiam; e nem sequer esperou 

pelo decurso do prazo oferecido. Na verdade, logo a 20.02.2003 apresentou uma 

alteração do pedido de loteamento, do qual já não constava a aludida parcela 

correspondente ao seu prédio 53.º, da secção G, com a área total de 2040 m2, 

substituindo-a por uma outra, com a mesma área, retirada da parte do terreno que não 

era objeto de loteamento. Cf. pontos 1.38), 1.39), 1.40) e 1.41) do probatório. 

CCIII. Esse pedido, com essa alteração, viria a ser deferido por deliberação de 

24.03.2003 da Câmara Municipal de Abrantes, como vimos já. Cf. pontos 1.42) e 1.43) dos factos 

provados. De novo, a autora conformou-se com os exatos termos em que o loteamento foi 

licenciado, que não englobava a parcela sub judicio.  

CCIV. Todas as vicissitudes que se verificaram no âmbito desse procedimento e 

que redundaram na não emissão de alvará pelo réu foram já apreciadas a montante, 

pelo que nos eximimos de as retomar, até porque, valha a verdade, a partir do momento 

em que o licenciamento se reportou a um acervo predial do qual já não constava o 

prédio em apreço, seria aqui inútil retomar uma análise exaustiva do mesmo. 

CCV. Certo é, porém, que mais de 6 anos volvidos desde o licenciamento do 

loteamento, e considerando as vicissitudes enunciadas quanto às sucessivas 

transmissões do prédio controvertido, o ora réu e a aqui autora foram confrontados 

com o «Ofício n.º 0915/DRLVT/09», do Instituto Geográfico Português - Delegação 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo, datado de 01.09.2009, no qual se consignou o 

seguinte:  «[…] do destaque operado sobre o prédio n.º 37, da secção G, da freguesia de São 

Vicente, do concelho de Abrantes, pela escritura de compra e venda de 7 de maio de 1992, não 

poderiam ter resultado mais de 2 parcelas de terreno, em conformidade com o disposto no 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de novembro, em vigor à época. || Acontece, porém, 
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que, aquando a resolução do processo de reclamação administrativa n.º 41/93, em janeiro de 

2004, na deslocação ao local do prédio, verificou-se que, embora a área do destaque para 

construção (8360 m2) e a expropriação para alargamento da via pública (840 m2) cumpri[sse]m 

os critérios de tolerância de áreas em vigor à época, o destaque em si procedia à criação de 3 

parcelas distintas. [Mais se deixou consignado que, entretanto, se procedera] à desanexação da 

parcela urbana com a área de 8360 m2 por ter caducado o prazo de anulação de 3 anos do ato de 

fracionamento expresso pela escritura de compra e venda de 7 de maio de 1992. Por existir 

descontinuidade física entre os prédios sobrantes foram então criados os prédios n.º 52 e 53, da 

secção G, da freguesia de São Vicente, do concelho de Abrantes. […] || Pela escritura de compra 

e venda de 14 de janeiro de 2000, foi adquirido pela firma ―Construções Jorge Ferreira & Dias‖ 

um prédio rústico, com a área de 27 640 m2. Por não serem mencionadas as confrontações do 

prédio, o técnico responsável ter-se-á equivocado ao assumir que a parte sobrante do prédio 

original composto pelos já referidos prédios n.º 52 e 53 corresponderia ao prédio transacionado 

em virtude de a área do mesmo ser praticamente idêntica ao somatório da área dos prédios 

n.º52 e 53. || Depreende-se agora, confrontando a escritura de 7 de maio de 1992 e o croqui 

anexo à mesma, que o prédio com a área de 27 640 m2 corresponde somente ao prédio n.º 52 

como área de 25 640 m2. || Assim sendo, e em virtude de nenhum dos títulos apresentados 

justificar a área sobrante de 2040 m2 relativa ao prédio n.º 53, em conformidade com o artigo 

35.º do CIMI, por não ser conhecido com rigor o verdadeiro titular, o prédio n.º 53 será inscrito 

em nome do Estado Português. [E concluía aquela comunicação o seguinte:] A Mercar, a 

Imoleasing, a Construções Jorge Ferreira & Dias e a Câmara Municipal de 

Abrantes não possuem títulos aquisitivos da parcela de terreno com área de 2040 

m2 correspondente ao prédio rústico n.º 53, da secção G, da freguesia de São 

Vicente, do concelho de Abrantes; || Pela inexistência de título aquisitivo, o prédio rústico 

n.º 53, da secção G, da freguesia de São Vicente, do concelho de Abrantes, será inscrito em nome 

do Estado Português, por ser desconhecido o proprietário correto […]» [cf. ponto 1.14) dos factos 

provados — os sublinhados são novamente da nossa lavra]. 

CCVI. Foi assim que, mais de 6 anos volvidos do licenciamento do loteamento — e 

sem que desse licenciamento constasse o prédio controvertido —, ciente da ilicitude da 

operação de destaque que havia sido detetada pelo Instituto Geográfico Português - 

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, e constatando que sobre a mesma parcela 

destacada recaíram diversas transmissões prediais em favor de adquirentes distintos, 

tituladas por escrituras [cf. pontos 1.1), 1.2), 1.10) e 1.11) dos factos provados], bem como a existência 

de uma reclamação administrativa n.º 41/93 em apreciação na 1.ª Repartição de 

Finanças de Abrantes, e ainda a pronúncia do Instituto Geográfico Português - 

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo de que demos conta adrede [vide pontos 1.3), 

1.4) e 1.14) do probatório], o aqui demandado decidiu recorrer aos tribunais da jurisdição 

comum para ver reconhecido esse seu direito de propriedade. Fê-lo primeiro 
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interpondo uma ação de reconhecimento contra a ora autora, a 14.10.2009, que 

transitou em julgado a 01.10.2012 com decisão de improcedência, ainda que no excurso 

fundamentador da decisão de 1.ª instância se tenha deixado consignado que «[f]ace aos 

contornos do litígio, cedo se percebeu que a matéria alegada pelas partes e o pedido expresso pelo A. não 

resolveria definitivamente o litígio material entre as partes [o qual] reclama a discussão da aquisição 

originária do direito de propriedade, e respetiva titularidade, sobre a parcela de terreno em causa, bem 

como a discussão dos exatos limites dessa parcela [sendo p]ara tanto a inscrição registral meio 

manifestamente insuficiente e a presente ação não vedará aquela discussão» [cf. pontos 1.17) a 1.21) do 

probatório]. Depois, ciente do que se deixara consignado naquela primeira decisão, o réu 

interpôs ação contra a Mercar, que findou por transação, e voltou a instaurar contra a 

autora e respetivos credores, após terem sido apreendidos para a massa insolvente da 

aqui autora os prédios referidos em 1.14), 1.15) e 1.16), peticionando que fosse decidido 

pela restituição ao Município de Abrantes da área de 1627m2 do prédio correspondente 

ao artigo rústico 53 da secção G da União das Freguesias de Abrantes (São Vicente e 

São João) e Alferrarede, em abas visando demonstrar a aquisição originária do prédio, 

o que também seria indeferido por sentença de 27.05.2018 [cf. pontos 1.22), 1.23) e 1.24) dos 

factos provados]. 

CCVII. Cientes deste enquadramento fáctico, apreciemos as alegações da autora 

com vista a uma eventual subsunção da conduta do réu em qualquer dos princípios 

aludidos. 

* 
1.2.3.1. Da violação do princípio da legalidade 

CCVIII. Julgamos ser de apartar liminarmente de cogitação que a atuação do réu ao 

interpor uma ação de revindicação de propriedade contra a aqui autora possa traduzir 

qualquer violação do princípio da legalidade. Na verdade, em si mesma, esta atuação do 

réu não viola nenhum preceito legal.  

CCIX. Pelo contrário: prefigurando-se controvertida a titularidade efetiva da 

propriedade de determinado prédio rústico, à entidade demandada não restava outra 

alternativa senão requerer a resolução do litígio na sede devida, que era a judicial. De 

facto, a existir um litígio entre as partes sobre a questão da propriedade de um 

determinado prédio, independentemente da natureza pública da aqui entidade 

demandada, teria o mesmo de ser dirimido pelos tribunais, a quem cabe a função 

jurisdicional, e não pela entidade demandada.  

CCX. Se assim não atuasse é que o ora réu estaria a violar, aí sim, não só o bloco de 

legalidade, como inclusive também o princípio da separação de poderes. Ou seja: se o 

ora réu proferisse um ato administrativo que declarasse, em autotutela declarativa, a 

propriedade do terreno a seu favor, ou até, no limite e no exercício de autotutela 
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executiva, determinasse também a tomada de posse administrativa, inclusive ao abrigo 

de eventual declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, é que 

praticaria, aí sim, um ato nulo por vício de desvio de poder e até de usurpação de poder, 

nos termos do disposto nos artigos 202.º, n.º 2, da Constituição da República 

Portuguesa e 133.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo na 

redação vigente à data dos factos. 

CCXI. Improcede, pois, a pretensão da autora com este argumento. 

* 
1.2.3.2. Da violação do princípio da proporcionalidade 

CCXII. O princípio da proporcionalidade em sentido amplo, enquanto princípio 

geral de limitação dos poderes públicos, decorre do princípio geral do Estado de Direito 

consagrado no artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa, exercendo uma 

função de controlo da atuação do Estado-legislador e Estado-administrador, tendo em 

vista a adequação das medidas a adotar aos fins pretendidos.  

CCXIII. O mesmo princípio viria depois a ser acolhido expressamente no artigo 

18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual «[a] lei só pode 

restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, 

devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos». 

CCXIV. Estatui, por fim, o n.º 2 do artigo 266.º da Constituição da República 

Portuguesa, sob a epígrafe «Princípios fundamentais», que «[o]s órgãos e agentes da 

administração estão subordinados à Constituição e à lei e devem atuar, no exercício das suas 

funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da boa-

fé».  

CCXV. Em conformidade com tal preceito constitucional, estatuía o n.º 2 do artigo 

5.º do Código do Procedimento Administrativo vigente à data dos factos que «[a]s 

decisões da Administração que colidam com direitos subjetivos ou interesses legalmente 

protegidos dos particulares só podem afetar essas posições em termos adequados e 

proporcionais aos objetivos a realizar». 

CCXVI. Pretendeu com isto significar o legislador (constitucional, primeiro, e ordinário, depois) 

que a Administração não está obrigada apenas a prosseguir o interesse definido pelo 

legislador, mas a consegui-lo pelo meio que represente um menor sacrifício para as 

posições jurídicas dos particulares — ou seja, com respeito pela proporcionalidade, que, 

no dizer da doutrina, «é o princípio segundo o qual a limitação dos bens ou interesses 

privados por atos dos poderes públicos deve ser adequada e necessária aos fins concretos que 

tais atos prosseguem, bem como tolerável quando confrontada com aqueles fins» (FREITAS DO 

AMARAL, 2012: 129). 
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CCXVII. Em suma: a Administração está vinculada à observância do princípio da 

proporcionalidade, pelo que na atuação administrativa tenha de existir uma proporção 

adequada entre os meios empregados e o fim que se pretende atingir. Essa 

proporcionalidade terá de se verificar: i) entre o fim da lei e o fim do ato; ii) entre o fim 

de lei e os meios escolhidos para atingir tal fim; e iii) entre as circunstâncias de facto 

que dão causa ao ato e as medidas tomadas. Numa outra formulação, a 

proporcionalidade em sentido amplo compreende, em primeiro lugar, a congruência, 

adequação ou idoneidade do meio ou da medida para lograr o fim legalmente proposto, 

e, em segundo lugar, engloba a proporcionalidade em sentido estrito, a proibição de 

excesso.  

CCXVIII. Neste contexto, a Administração deverá escolher, dentro dos diversos 

meios ou medidas idóneas e congruentes de que disponha, aqueles que sejam menos 

gravosas, ou seja, que causem menos danos. Estamos aqui no âmbito do denominado 

princípio da intervenção mínima, por forma a que se consiga compatibilizar o interesse 

público e os direitos dos particulares, de modo a que o princípio da proporcionalidade 

jogue como um fator de equilíbrio, garantia e controle dos meios e medidas. 

CCXIX. Ora, em face dos critérios acabados de enunciar é patente não ter a autora 

logrado demostrar a violação do princípio da proporcionalidade, não se podendo retirar 

de matéria de facto dada como provada a existência de uma qualquer conduta 

desproporcionada ao nível da opção consubstanciada na instauração de ações de 

reconhecimento da propriedade por parte do ora réu.  

CCXX. Na verdade, a partir do momento em que se verificou a possibilidade de 

ilicitude de uma operação de destaque (ilicitude entretanto confirmada pelo Instituto Geográfico 

Português - Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo), e sobre a mesma parcela destacada recaíram 

diversas transmissões prediais em favor de adquirentes distintos, tituladas por 

escrituras [cf. pontos 1.1), 1.2), 1.10) e 1.11) dos factos provados], bem como a existência de uma 

reclamação administrativa n.º 41/93 em apreciação na 1.ª Repartição de Finanças de 

Abrantes, e ainda a pronúncia do Instituto Geográfico Português - Delegação Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo [vide pontos 1.3), 1.4) e 1.14) do probatório], ao aqui demandado, 

pretendendo ver reconhecido esse seu direito de propriedade [derivada por transmissão registral, 

primeiro — cf. pontos 1.17) a 1.20) do probatório —, originária por usucapião, depois — cf. pontos 1.23) e 1.24) dos factos 

provados], não restava outra opção senão em recorrer aos tribunais.  

CCXXI. Não se trata aqui sequer, summo rigore, de escolher uma entre várias 

opções possíveis com vista à eleição da que menor intervenção tivesse na esfera jurídica 

da particular, aqui autora: é que inexistia, no contexto apontado, qualquer outra 

possibilidade (legítima e lícita) de atuação do réu neste ponto. 
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CCXXII. Mas sempre se refira que, ainda que se prefigurasse existir aqui alguma 

escolha, mesmo então a opção do réu pelo recurso às ações judiciais teria observado 

cabalmente o critério da proporcionalidade e da intervenção mínima, por ser a que 

menos alcance ablativo teria sobre a autora. Com efeito, além daquela única hipótese 

lícita que observou, oferecia(m)-se, em tese, ao réu outra (s) hipótese(s) para acautelar 

esse seu suposto direito de propriedade (direito que foi negado em todas as instâncias jurisdicionais, mas 

que de facto se prefigurava controvertido até ao accertamento jurisdicional), situando-se a(s) mesma(s), 

porém, já fora do campo da licitude [porque, como vimos, traduziria(m) ato(s) nulo(s) por vício de 

usurpação de poder, nos termos do disposto nos artigos 202.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa e 133.º, 

n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo na redação vigente à data dos factos]. 

Nomeadamente, poderia o réu lograr idêntico desiderato, embora ilicitamente, 

mediante a prática de um ato administrativo que declarasse, em autotutela declarativa, 

a propriedade do terreno a seu favor, ou até, no limite e no exercício de autotutela 

executiva, determinasse também a tomada de posse administrativa — porventura na 

sequência da emissão de uma declaração de utilidade pública em sede expropriativa. 

Como se vê, não só estas atuações seriam ilícitas, nos termos estabelecidos adrede, 

como seriam, essas sim, bem mais gravosas e ablativas da esfera jurídica da 

demandante. 

CCXXIII. Face ao exposto, improcede a pretensão da autora também com base neste 

argumento. 

* 
1.2.3.3. Da violação dos princípios da tutela da confiança e da boa fé 

CCXXIV. Também não se divisa aqui uma violação relevante dos princípios da 

tutela da confiança e da boa fé. 

CCXXV. Não o negamos: a tutela da confiança, para além de ser protegida através de 

disposições legais específicas (cf. para o direito civil o caso dos artigos 179.º,184.º, n.º 2, e 1009.º, relativos a 

certos atos das sociedades civis puras; 291.º perante a anulação ou declaração de nulidade de atos jurídicos), 

também é protegida quando não haja um dispositivo específico, mas «[…] os valores 

fundamentais do ordenamento, expressos como boa fé ou sob outra designação, assim o 

imponham […]» (MENEZES CORDEIRO, 2011: 185).  

CCXXVI. Era o que ocorria no procedimento administrativo, quando o artigo 6.º—A 

do Código de Procedimento Administrativo de 1991 impunha um relacionamento entre 

a administração e os particulares tutelando a confiança criada e impondo um 

relacionamento segundo as regras da boa fé. Estabelecia preceito aludido que «[n]o 

exercício da atividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública 

e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa fé» (n.º 1), mais 

esclarecendo que «[n]o cumprimento do disposto nos números anteriores, devem ponderar-se 
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os valores fundamentais do direito, relevantes em face das situações consideradas, e, em 

especial: a) A confiança suscitada na contraparte pela atuação em causa; b) O objetivo a 

alcançar com a atuação empreendida» (n.º 2) — sublinhado nosso. 

CCXXVII. Na falta ou insuficiência de critérios normativos seguros por aplicação do 

preceito identificado (visto que tanto o n.º 1 como o n.º 2 recorrem a conceitos indeterminados), então 

sempre deverá o intérprete socorrer-se dos demais subsídios hermenêuticos, 

nomeadamente recorrendo aos seguintes quatro critérios, devidamente sedimentados 

dogmaticamente pela doutrina mais autorizada (MENEZES CORDEIRO, 2011: 186 e 187; REBELO DE 

SOUSA, 1999: 117 e 118; FREITAS DO AMARAL, 2013: 136 e passim) e aplicados pela jurisprudência dos 

tribunais superiores (cf. acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 05.12.2007, proferido no processo n.º 

0653/07, integralmente disponível para consulta em http://www.dgsi.pt/jsta, que aqui se tem seguido de perto, mutatis 

mutandis): i) situação de confiança; ii) justificação para essa confiança; iii) investimento 

de confiança; e iv) imputação da situação de confiança à pessoa que vai ser atingida 

pela proteção dada ao confiante. 

CCXXVIII. Ora, nenhum destes critérios se verificou verdadeiramente no caso dos 

autos.  

CCXXIX. Houve, é certo, uma atuação por parte de um sujeito de direito público 

integrado na Administração Pública, traduzido na deliberação que aprovou o pedido de 

informação prévia formulado pela autora a 04.10.2000 e que aí foi autuado sob o n.º 

1261/00. Desse pedido constava, é certo, a parcela aqui controvertida [cf. pontos 1.25), 1.26), 

1.27) e 1.28) do probatório]. 

CCXXX. Pois bem, sabemos que «[a] informação prévia fornecida pela câmara municipal 

não é uma mera atuação de natureza declarativa mas um verdadeiro ato administrativo que se 

pronuncia (de forma prévia ou antecipada) sobre uma determinada operação urbanística […]» 

(OLIVEIRA et al., 2009: 216 e 217). Assim como sabemos que «[a] informação prévia favorável 

vincula as entidades competentes na decisão sobre um eventual pedido de licenciamento […]» 

(cf. n.º 1 do artigo 17.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação). Como tal, «[a] informação prévia 

favorável é constitutiva de direitos — não do direito a concretizar a operação urbanística —, mas 

o direito ao licenciamento ou ao menos à aprovação do projeto de arquitetura emitido no âmbito 

deste […]» (OLIVEIRA et al., 2009: 227).  

CCXXXI. Todavia, também sabemos que a informação prévia consubstancia «[…] 

um ato prévio de natureza verificativa e sem caráter permissivo, na medida em que 

não é com base nele que o particular pode promover e executar a operação 

urbanística apreciada. Para tal, o particular terá de dar início a outro procedimento 

administrativo tendente ao licenciamento ou à [autorização — à data dos factos], este sim, o 

ato que se pronuncia, de forma final e definitiva, sobre a operação urbanística, 

tendo, por isso, a natureza permissiva» (OLIVEIRA et al., 2009: 227 — sublinhados nossos). E 

http://www.dgsi.pt/jsta
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sabemos ainda que «[…] a informação prévia [apenas] vincula a câmara municipal nos 

exatos termos da informação prestada, o que significa que nem sempre a 

Administração fica obrigada a deferir um eventual pedido de licenciamento ou 

autorização [pelo que], mesmo que o projeto apresentado se conforme com a 

informação prévia favorável, a câmara municipal poderá sempre indeferir o 

pedido de licenciamento ou autorização […] com base em qualquer dos fundamentos 

legalmente admitidos, desde que a razão que motiva o indeferimento ou rejeição não tenha 

sido objeto de apreciação do pedido de informação prévia, não constando dos elementos 

entregues pelo interessado nem do conteúdo da informação prestada […]» (idem, ibidem: 219 — os 

sublinhados são novamente da nossa lavra). 

CCXXXII. Isso mesmo vem sendo decidido pelo órgão de cúpula desta jurisdição. No 

seu acórdão proferido a 12.03.2009 (processo n.º 01018/08, integralmente disponível para consulta em 

http://www.dgsi.pt), o Supremo Tribunal Administrativo, apesar de reconhecer que «[a] 

informação prévia fornecida pela câmara municipal é, pois, um ato administrativo horizontal e 

verticalmente definitivo que, em procedimento conexo, mas distinto do ulterior 

procedimento tendente ao respetivo licenciamento, aprecia e resolve antecipadamente certos 

pontos concretos de uma dada operação urbanística [e que] define, desde logo, a situação 

jurídica do interessado quanto à conformidade do projeto com as regras do direito do 

urbanismo vinculando a Administração, posto que temporariamente, a decidir o pedido de 

licenciamento de acordo com os termos da informação prestada, colocando o particular numa 

posição jurídica de vantagem [não deixou de realçar, pertinentemente, que] não é ainda o ato 

permissivo do exercício do direito de construir e que a ele se seguirá, 

necessariamente, outro procedimento administrativo visando o licenciamento [e, 

portanto,] não lhe atribui o direito à construção […]» (sublinhados nossos). 

CCXXXIII. Vale isto por dizer que aquela deliberação que aprovou o pedido de 

informação prévia, em bom rigor, não traduziu uma regulação definitiva da situação da 

autora. Sabendo-se que se seguiria necessariamente um processo de licenciamento de 

loteamento, ainda para mais com necessária discussão pública, não se pode concluir, 

sem mais, que essa deliberação, por si só, tenha criado a confiança na durabilidade da 

sua eficácia, conforme com o sistema e traduzida na boa fé subjetiva e ética. 

CCXXXIV. De resto, sempre se refira que sendo (como então era) controvertida a 

questão da efetiva titularidade da propriedade sobre a parcela de terreno em causa — 

como o demonstram as diversas, sucessivas e incompatíveis (ao menos parcialmente) 

transmissões prediais em benefício de distintos adquirentes [cf. pontos 1.1), 1.2), 1.10) e 1.11) dos 

factos provados], bem como a existência de uma reclamação administrativa n.º 41/93 em 

apreciação no Instituto Geográfico Português - Delegação Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo [vide pontos 1.3), 1.4) e 1.14) do probatório] —, sempre os n.os 3 e 4 do artigo 14.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação imporiam cautelas acrescidas na criação de 

http://www.dgsi.pt/
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qualquer expectativa. De acordo com aqueles preceitos, não sendo o requerente o 

proprietário do prédio, o pedido de informação prévia deveria incluir a identificação 

daquele bem como dos titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio, através 

de certidão emitida pela conservatória do registo predial, devendo então a câmara 

municipal notificar o proprietário e os demais titulares de qualquer outro direito real 

da abertura do procedimento. Significa isto que, rompendo com a solução 

anteriormente consagrada nos Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro, e Decreto-

Lei n.º 448/91, de 29 de novembro, que apenas reconhecia legitimidade a quem tivesse 

legitimidade no procedimento de licenciamento subsequente, o legislador do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, «[…] veio definitivamente alargar a legitimidade 

nestes procedimentos […]» (OLIVEIRA et al., 2009: 217) — o que necessariamente implicará um 

accertamento  posterior, em sede do procedimento de licenciamento, também ao 

abrigo do disposto nos artigos 9.º e 11.º do aludido Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação. 

CCXXXV. Em reforço destas constatações (das cautelas que o legislador do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação consagrou, por um lado, e de um juízo moderadamente desfavorável à constituição de uma 

legítima expectativa pela autora pela emissão de informação prévia, por outro lado), cumpre ainda dar nota de 

duas vicissitudes adicionais.  

CCXXXVI. Em primeiro lugar, à data do pedido de informação prévia apresentado 

pela autora inexistia, no âmbito desse procedimento, «[i]nacreditavelmente, […] qualquer 

exigência em termos de prova da legitimidade caso o particular aleg[asse] a titularidade do bem 

ou de um direito que lhe permit[isse] usar o bem para  a finalidade pretendida, admitindo-se, 

assim, que apenas o aleg[ass]e sem ter de o provar, o que [colocava] em causa os interesses e 

direitos do seu verdadeiro titular […]» (idem, ibidem). Tal exigência apenas viria a ser 

consagrada normativamente, precisamente para informações prévias de operações de 

loteamento, através da Portaria n.º 232/2008, de 11 de março, que exige que o 

interessado junte logo aquando do pedido de informação prévia uma certidão da 

descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 

referente ao(s) prédio(s) abrangido(s) pelo loteamento. 

CCXXXVII. Em segundo lugar, à data em que a autora deduziu este pedido, ainda 

não estavam os ora litigantes cientes de qualquer controvérsia quanto à titularidade da 

propriedade sobre a parcela do terreno sub judicio [da qual apenas ficaram cientes após a reclamação 

formulada pela Mercar no âmbito já da discussão pública em sede do subsequente processo de licenciamento de 

loteamento — cf. ponto 1.33) dos factos provados].  

CCXXXVIII. Logo, como essa constatação foi superveniente, e dado que essa 

titularidade não fora demonstrada cabalmente (até porque não era tal expressamente 

exigido) no âmbito do pedido de informação prévia, não se prefigura despicienda a 
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(re)abertura da questão em sede do subsequente procedimento de licenciamento de 

loteamento, não se divisando, por conseguinte, a constituição e consolidação de uma 

expectativa legítima. 

CCXXXIX. Esta constatação é reforçada pela dinâmica factual subsequente: note-se 

que nesse subsequente procedimento de licenciamento de loteamento, a própria 

autora, ainda que a instâncias do réu, acabou por retirar do seu projeto tal prédio que 

seria depois controvertido [cf. pontos 1.16), 1.17), 1.30), 1.36), 1.37), 1.39) e 1.40) dos factos provados e ponto 

2.2) dos factos não provados]. Vale isto por dizer que a autora apresentou um projeto final a 

licenciamento municipal onde não se incluía a parcela que à data, a MERCAR e o réu 

tinham como sua. E esse procedimento de licenciamento de loteamento conheceu a 

tramitação de que demos já conta, tendo o ora réu deferido o pedido de licenciamento. 

Apenas não houve a emissão de alvará pelas vicissitudes aludidas supra, onde emergiu, 

como principal fator de entropia ao normal desiderato desse procedimento, a própria 

conduta da aqui autora. Damos aqui por reproduzido o que deixamos estabelecido adrede (cf. supra, ponto 

1.2.2.2., maxime §§ CLV a CLVII e CLVIX a CLXXXVII). 

CCXL. Aliás, é este o ponto decisivo para apartar a existência de qualquer ilicitude 

por suposta violação do princípio da confiança, nos exatos termos em que a autora 

configura ação. Recorde-se que, segundo a demandante, a violação da confiança, por 

força da instauração dessa ação, repercutiu-se em prejuízos (artigos 68.º a 73.º da petição inicial) 

e que todo esse processo inviabilizou o referido projeto de loteamento já aprovado para 

a referida área, pela desconfiança que causou quer nos investidores quer nos futuros 

adquirentes dos imóveis (artigo 46.º da petição inicial). Não podemos acompanhar a pretensão 

ensaiada pela autora, por três ordens de razão distintas, mas interligadas, e de que 

damos conta sucintamente de seguida. 

CCXLI.  Por um lado, como vimos, a autora apresentou um projeto final a 

licenciamento municipal onde não se incluía a parcela que à data, a MERCAR e o réu 

tinham como sua. Tal procedimento de licenciamento de loteamento conheceu a 

tramitação de que demos já conta, tendo o ora réu deferido o pedido de licenciamento. 

CCXLII. Por outro lado, não podemos deixar de fazer notar que, à data da 

apresentação do projeto definitivo do loteamento, não existia ainda qualquer litígio 

nem tinha sido proposta qualquer ação pelo aqui réu contra a aqui demandante. Tal só 

viria a ocorrer a 14.10.2009, seis anos e meio após a prolação do ato de licenciamento 

do loteamento, por deliberação de 24.03.2003, no âmbito do processo n.º 1566/2001. 

Isto é, quando o réu propôs a referida ação judicial, já o loteamento estava licenciado, 

com a configuração e nos termos requeridos pela autora. 
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CCXLIII. Por outro lado ainda, não se logrou apurar que esse litígio [ainda para mais bem 

posterior aos acordos e propostas comprovados e levados ao probatório nos pontos 1.98) e 1.99), datados de 2007 e 

2008] tivesse sido o motivo decisivo e determinante para que esses negócios não se 

tivessem concretizado. Ainda que possamos anuir que a eventual consciência, pelos 

interlocutores da autora, da existência de um litígio (já concretizado ou latente) em 

torno da propriedade de prédios pudesse contribuir para a dissuasão dos investidores, 

não se provou sequer que eles não tivessem a consciência de que o prédio controvertido 

não estava abrangido pelo projeto de loteamento. Tanto mais que os potenciais 

compradores de fogos ou lotes do loteamento podiam saber pela consulta do processo 

administrativo que o loteamento submetido à aprovação e licenciamento do réu não 

incluía o prédio que, passados seis anos e meio, veio a ser objeto daquela ação. 

CCXLIV. Nestes termos, não se podem ter por suficientemente demonstrados os 

requisitos para que possa operar in casu a tutela da confiança. Improcede, também por 

aqui, a pretensão da autora. 

* 
1.2.3.4. Do desvio de poder, da igualdade e da imparcialidade 

CCXLV. Alega a autora, por último, que a atuação do réu ao interpor a ação é 

violadora dos princípios da justiça, igualdade, imparcialidade, e padece do vício de 

desvio de poder. É este, verdadeira e essencialmente, o punctum saliens do dissídio. O 

argumentário da autora está patente nos artigos 234.ºa 249.º da petição inicial, onde a 

demandante alega, em suma, o seguinte: os princípios da justiça e da imparcialidade, 

consagrados nos artigos 266.º, n.º 2, e 269.º, n.º 5, da Constituição da República 

Portuguesa, e 6.º do Código de Procedimento Administrativo de 1991, funcionam como 

limite à atuação discricionária da Administração. É injusto o ato administrativo 

praticado pelo órgão que exerceu mal os poderes legais que lhe estavam cometidos, ao 

impor aos particulares um sacrifício infundado, desnecessário ou em resultado de uma 

atuação dolosa e/ou de má fé. Por seu turno, nos termos do princípio da 

imparcialidade, a Administração não deve tomar partido, inclinar a balança ou 

beneficiar uma parte em prejuízo de outra, mas deve, antes, tomar a decisão em estrita 

conformidade com a letra e o espírito do ordenamento jurídico e com a finalidade da 

prossecução do interesse público que a motiva. Por assim ser, a resolução 

administrativa tomada discricionariamente, em desconformidade com os fins previstos 

na lei, conduzirá ao desvio de poder. Tal foi, segundo a autora, o que se verificou no 

caso em apreço, pois os elementos carreados para os autos revelam uma atuação da 

Administração motivada por interesses contrários aos interesses públicos em atenção 

aos quais a lei concedeu o poder discricionário. Sustenta ainda a autora que, para 

imputar ao réu o vício de violação do princípio da imparcialidade, bastará à 
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demandante demonstrar que o órgão administrativo agiu motivado por razões alheias 

ao interesse público legalmente protegido. Nesta aceção, a ilegalidade da atuação dos 

órgãos públicos resultará da prova de que na ponderação feita pela Administração 

houve influência de um interesse ilegal; o particular não tem que provar que esse 

interesse tenha sido determinante, bastando que o órgão não tenha valorado 

devidamente o interesse juridicamente protegido. Tal princípio comporta, pois, o 

corolário da proibição de favoritismos ou perseguições. E pode ter-se por violado o 

princípio da imparcialidade se se provou — como claramente acontece no caso sub 

judice, de acordo com a tese da autora — um comportamento dual em relação à ora 

demandante face a outros administrados em identidade de circunstâncias, 

manifestando-se, desse modo, um critério não uniforme na prossecução de interesse 

público. Conclui a autora que pode afirmar-se que o réu exerceu o poder discricionário 

sem ter exclusivamente em atenção o fim de interesse público em atenção ao qual esse 

mesmo poder lhe havia sido legalmente concedido, relativamente à matéria em apreço, 

daí resultando que a entidade demandada atuou dolosamente pois, como ensina o Prof. 

FIGUEIREDO DIAS (Col Jur. 1987, T.2-55), para que haja dolo não basta que o agente tenha 

realizado o tipo de censura, que atinge os factos, com conhecimento e vontade — 

elemento intelectual e volitivo — mas é sempre necessário que tenha documentado na 

realização uma atitude pessoal de contrariedade ou indiferença ao direito — elemento 

emocional. Deve mesmo reconhecer-se a existência de dolus malus, pois não restam 

dúvidas de que a entidade decidente visou diretamente o facto ilícito; e mesmo que 

assim não seja, é em qualquer caso inequívoco que previu tal resultado ilícito como 

consequência necessária e segura (neste sentido incontornável) da sua conduta. 

CCXLVI. Importará, ainda tributários dos já assumidos a montante rigor 

metodológico e clareza expositiva, enunciar primeiro as premissas dogmáticas e 

exegéticas de cada um dos princípios aqui em apreço, a fim de podermos ulteriormente 

extrair conclusões quanto à eventual subsunção da conduta do réu em qualquer destes 

princípios. 

* 
CCXLVII. A justiça é o mais nuclear princípio ético do direito. Num sentido amplo, 

a justiça coincide até com a própria ideia de Direito (KAUFMAN, 2004: 225), ou, dito por 

outras palavras, é o momento mais universal do direito justo (GARCIA & CORTÊS, 2007: 568). 

CCXLVIII. É precisamente no exercício da discricionariedade administrativa, atenta a 

sua caracterização como instrumento de realização do interesse público e a inerente 

necessidade de prosseguir os fins visados pela lei para essa atuação administrativa, que 

o princípio da justiça assume maior preponderância. Note-se que na 
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―discricionariedade em sentido amplo‖ se serve a justiça do caso concreto para 

prosseguir o interesse público. Hoc sensu, vide MAURER (2011: 170). Ou, dito por outras palavras, 

«[n]o Estado de direito, não só há lugar para a discricionariedade administrativa, como esta é 

mesmo um instrumento fundamental para a sua realização. Mais concretamente, a 

discricionariedade administrativa é um instrumento indispensável à realização da justiça no 

caso concreto. O facto do legislador adotar regulações genéricas e abstratas, distanciado dos 

factos no tempo e no espaço, impossibilita-o de encontrar a regulação justa para casos que 

exigem uma apreciação concreta. Para suprir esta sua limitação, o legislador delega, por vezes, a 

realização da justiça no caso concreto na Administração. Porém, simultaneamente com a 

autorização discricionária, o legislador estabelece limites que deverão ser observados, ao mesmo 

tempo que outros limites decorrem da própria Constituição e do Direito em geral. Por 

conseguinte, o poder discricionário nunca poderá ser entendido como uma carta em branco, 

mas como uma ordem para a realização da justiça no caso concreto. Não há pois 

discricionariedade livre, mas sempre e apenas discricionariedade funcional, uma 

discricionariedade que tem de ser exercida nos limites do Direito e de acordo com os deveres e 

limitações próprios da função» (SOUSA, 2000).  

CCXLIX. Por seu turno, e como é consabido, o princípio da igualdade encontra-

se acolhido pelo artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa que, no seu n.º 1, 

dispõe, genericamente, terem todos os cidadãos a mesma dignidade social, sendo iguais 

perante a lei, especificando o n.º 2, por sua vez, que «[n]inguém pode ser privilegiado, 

beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica ou condição social». 

CCL. Princípio estruturante do Estado de Direito democrático e do sistema 

constitucional global (hoc sensu, GOMES CANOTILHO & MOREIRA, 2007: 336), o princípio da igualdade 

vincula diretamente os poderes públicos, tenham eles competência legislativa, 

administrativa ou jurisdicional (idem ibidem: 345 e 346), o que resulta, por um lado, da sua 

consagração como direito fundamental dos cidadãos e, por outro lado, da «[…] 

atribuição aos preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias de uma 

força jurídica própria, traduzida na sua aplicabilidade direta, sem necessidade de qualquer lei 

regulamentadora, e da sua vinculatividade imediata para todas as entidades públicas, tenham 

elas competência legislativa, administrativa ou jurisdicional (artigo 18.º, n.º 1, da Constituição) 

[…]» (cf. acórdão do Tribunal Constitucional n.º 186/90, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 12.09.1990). 

CCLI. Muito trabalhado, jurisprudencial e doutrinariamente, o princípio postula 

que se dê tratamento igual a situações de facto essencialmente iguais e tratamento 

desigual para as situações de facto desiguais. Inversamente, o princípio proíbe o 

tratamento desigual de situações iguais e o tratamento igual das situações desiguais. 

Nesse sentido se tem pronunciado a generalidade da doutrina (por todos, vide MIRANDA, 1979: 
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50) e a jurisprudência do Tribunal Constitucional — cf., entre tantos outros, e além do já citado 

acórdão nº 186/90, os acórdãos n.os 39/88, 187/90, 188/90, 330/93, 381/93, 516/93 e 335/94, publicados no referido 

jornal oficial, 1.ª série, de 03.03.1988, e 2.ª Série, de 12.09.1990, 30.07.1993, 06.10.1993, 19.01.1994 e 30.08.1994, 

respetivamente. 

CCLII. Vale isto por dizer, e isto é que importa reter, que o princípio não impede 

que, tendo em conta a liberdade de conformação do legislador, se possam (rectius: que se 

devam) estabelecer diferenciações de tratamento, «razoável, racional e objetivamente 

fundadas», sob pena de, assim não sucedendo, «estar o legislador a incorrer em arbítrio, por 

preterição do acatamento de soluções objetivamente justificadas por valores 

constitucionalmente relevantes» (cf. o aludido acórdão n.º 335/94). Ponto é que haja fundamento 

material suficiente que neutralize o arbítrio e afaste a discriminação infundada. Dito 

por outras palavras: o que importa é que não se discrimine para discriminar (VIEIRA DE 

ANDRADE, 2001: 299). 

CCLIII. Perfila-se, deste modo, o princípio da igualdade como «princípio negativo de 

controlo» ao limite externo de conformação da iniciativa do legislador (GOMES CANOTILHO & 

MOREIRA, 2007: 339; na jurisprudência, vide os acórdãos n.os 157/88, publicado no Diário da República, 1.ª Série, de 

26.07.1988, e os já citados n.os 330/93 e 335/94) — sem que lhe retire, no entanto, a plasticidade 

necessária para, em confronto com dois (ou mais) grupos de destinatários da norma, 

avalizar diferenças justificativas de tratamento jurídico diverso, na comparação das 

concretas situações fácticas e jurídicas postadas face a um determinado referencial 

(tertium comparationis). A diferença pode, na verdade, justificar o tratamento desigual, 

eliminado o arbítrio (ALVES CORREIA, 1989: 425; acórdão do Tribunal Constitucional n.º 330/93). 

CCLIV. Isto é: a liberdade de conformação legislativa das situações iguais ou 

desiguais só será ilícita quando a diferenciação ou a igualização de regimes jurídicos for 

desprovida de fundamento racional, «[…] quando o critério valorativo que permite a 

qualificação da igualdade das situações se não conexiona com o fim que se pretende atingir, ou 

ainda quando, havendo conexão, ela é manifestamente insuficiente ou desrazoável para atingir o 

fim em vista […]» (FERREIRA PINTO, 1987: 47). Nessa medida, a liberdade de conformação do 

legislador permite-lhe criar regimes desiguais que motivações várias, nomeadamente 

de indirizzo político, aconselhem. Ponto é que esse espaço de atuação tenha como 

fundamento material a não disponibilidade constitucional (GOMES CANOTILHO, 1982: 64).  

CCLV. Daí que o princípio da igualdade não funcione apenas na vertente formal e 

redutora da igualdade perante a lei; implica, do mesmo passo, a aplicação igual de 

direito igual (GOMES CANOTILHO, 1982: 381; ALVES CORREIA, 1989: 402). Tal pressupõe averiguação e 

valoração casuísticas da «diferença», de modo que recebam tratamento semelhante os 

que se encontrem em situações semelhantes e diferenciado os que se achem em 

situações legitimadoras da diferenciação.  
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CCLVI. Daí também a redação do artigo 13.º da Constituição da República 

Portuguesa: no seu n.º 1, estabelece-se a proibição do arbítrio; no seu n.º 2, estabelece-

se a proibição da discriminação, enumerando o preceito constitucional uma série de 

fatores que não justificam tratamento discriminatório e assim atuam como que 

presuntivamente (presunção de diferenciação normativa envolvendo violação do princípio da igualdade) mas 

que são enunciados a título meramente exemplificativo. Hoc sensu, v.gr.., acórdãos n.os 203/86 e 

191/88, publicados no Diário da República, 2.ª Série, de 26.08.1986, e 1.ª Série, de 06.10.1988, respetivamente, na 

esteira do parecer n.º 1/86, da Comissão Constitucional, in Pareceres da Comissão Constitucional, vol. 1.º, pp. 5 ss., 

maxime p. 11. A intenção discriminatória em situações não expressamente aludidas 

naquele catálogo não opera, porém, automaticamente, tornando-se necessário integrar 

a aferição jurídico-constitucional da diferença nos parâmetros finalístico, de 

razoabilidade e de adequação pressupostos pelo princípio da igualdade. 

CCLVII. Diversas vozes têm denunciado que a configuração do princípio da 

igualdade como um princípio negativo de controlo revela-se, apesar de já conter uma 

abertura à ideia de igualdade material, «[…] manifestamente insuficiente para expressar 

toda a riqueza e força vinculativa daquele princípio, apenas permitindo afastar normas ou 

decisões arbitrárias, mas já não normas ou decisões injustas […]» (CASTANHEIRA NEVES, 1983: 173; 

VEIGA E MOURA, 2004: 117). Porém, como o próprio Tribunal Constitucional vem asseverando 

de há muito a esta parte, não compete àquele órgão jurisdicional averiguar a justeza 

política da solução adotada; compete-lhe outrossim apenas determinar se a 

diferenciação de regimes é ou não arbitrária ou irrazoável — cf. acórdão n.º 141/2002, in Diário 

da República, 1.ª série, n.º 107, p. 4356.  

CCLVIII. Ainda assim, o próprio Tribunal Constitucional tem vindo a reconhecer 

valia à mencionada reclamação doutrinária, no sentido de considerar que o princípio da 

igualdade se apresenta «[…] menos como um ponto de partida e mais como um resultado, 

procurando-se alcançar uma igualdade através da lei e já não apenas perante a lei […]» (VEIGA E 

MOURA, 2004: 117). Para tanto, deve reconhecer-se que todos tenham idênticas 

oportunidades para ser iguais e torna-se necessário fornecer a todos os mesmos meios 

de ação e as mesmas prerrogativas (CAUPERS, 1985: 63 e 64). A igualdade material 

compreende, destarte, a ideia de justiça social (ALVES CORREIA, 1989: 408), como tem vindo a 

ser reconhecido pelos conselheiros do Tribunal Constitucional — cf. acórdão n.º 39/88, já citado 

a montante, onde se deixou consignado, além do mais, que «o princípio da igualdade aponta, com efeito, 

para a progressiva eliminação de situações de desigualdade de facto de natureza económica, na 

intenção de realizar a igualdade perante a lei». 

CCLIX. Assim, foi-se sedimentando dogmaticamente a aceitação de uma terceira 

vertente a acrescer às proibições constantes do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 13.º da 

Constituição da República Portuguesa: a obrigação de diferenciação, a qual representa 
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a dimensão positiva do princípio da igualdade. A esta vertente não é alheio o 

reconhecimento da não neutralidade do texto constitucional (acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 14/84, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 2.º volume, p. 349), e a confirmação da dignidade 

atribuída pela Lei Fundamental à tarefa de todos os poderes públicos para promoverem 

a igualdade real entre os portugueses (artigo 9.º). Daí que, se o legislador discrimina 

positivamente a favor de categorias ou grupos de pessoas vulneráveis e debilitadas e se 

o faz com o escopo de promover uma real igualdade de oportunidades, fá-lo em 

respeito do princípio da igualdade (DRAY, 1999: 94; VEIGA E MOURA, 2004: 121). De resto, o próprio 

legislador constituinte consignou algumas discriminações positivas — cf. artigos 59.º, n.º 2, 

alínea c), 68.º, n.º 3, 69.º, n.º 2, 70.º, n.º 1, alínea b), e 71.º, n.º 2. 

CCLX. O conteúdo do princípio da igualdade desdobra-se, por conseguinte, em 

duas proibições e uma obrigação, enunciadas lapidarmente nos seguintes termos: «(a) 

proibição do arbítrio, sendo inadmissíveis, quer diferenciações de tratamento sem qualquer 

justificação razoável, de acordo com critérios de valor objetivos, constitucionalmente relevantes, 

quer a identidade de tratamento para situações manifestamente desiguais; (b) proibição de 

discriminação, não sendo legítimas quaisquer diferenciações de tratamento entre cidadãos 

baseadas em categorias meramente subjetivas ou em razão dessas categorias […]; (c) obrigação 

de diferenciação, como forma de compensar a desigualdade de oportunidades, o que pressupõe 

a eliminação, pelos poderes públicos, de desigualdades fácticas de natureza social, económica e 

cultural […]» (GOMES CANOTILHO & MOREIRA, 2007: 339). 

CCLXI. Um postulado básico, porém, subjaz a este princípio, em qualquer das suas 

manifestações: o de que a igualdade pressupõe (rectius: reclama), pois, a comparação de 

dois ou mais objetos (MARTINS CLARO, 1986: 32), pelo que a relação de igualdade há de ser 

aferida através de um tertium comparationis (ALVES CORREIA, 1989: 397 e 398).  

CCLXII. Também o princípio da imparcialidade, consagrado no n.º 2 do artigo 

266.º da Constituição da República Portuguesa, obriga a Administração, nas suas 

relações com os particulares, à igualdade de tratamento dos interesses dos cidadãos, 

através de um critério uniforme de prossecução do interesse público. Este princípio 

constitui, em conjunto com outros princípios de idêntica dignidade jus-fundamental 

(igualdade, legalidade, proporcionalidade, boa fé, inter alia), a base axiológica mínima que deve nortear 

a atividade administrativa, independentemente da forma pela qual se manifesta. Como 

fim reconhecidamente prosseguido pelo legislador, é critério fundamental na 

interpretação da lei e, de acordo com ele, há que reconhecer-lhe no seu acolhimento no 

Código de Procedimento Administrativo (artigo 9.º) a amplitude que lhe é conferida 

naqueloutro preceito constitucional. O referido princípio abrange assim os órgãos da 

Administração e os agentes administrativos. 
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CCLXIII. São fundamentalmente duas as consequências deste princípio da 

imparcialidade: «[…] garantias de imparcialidade no procedimento — incompatibilidades, 

impedimentos e suspeições — e garantias de imparcialidade na própria decisão […]» (GARCIA & 

CORTÊS, 2007: 565 e 566). Está aqui em causa o que a doutrina designa por imparcialidade 

organizatório-funcional, impedindo decisões em «[…] causas próprias […]» (GOMES CANOTILHO 

& MOREIRA, 2010: 803). 

CCLXIV. De entre as formas de prevenir a violação do princípio da imparcialidade 

administrativa, contam-se as chamadas garantias especiais ou subjetivas. «São garantias 

especiais, porque se destinam a proteger especialmente a imparcialidade da Administração 

Pública, o que não significa exclusividade nessa proteção; são garantias subjetivas porque se 

referem diretamente aos sujeitos administrativos. São, em suma, aquelas garantias que não 

respeitam ao modo como se encontram repartidas as competências entre os órgãos 

administrativos, mas que respeitam à pessoa, titular do órgão ou agente administrativo, à sua 

posição institucional ou funcional e à especial relação que possa ter com o objeto do 

procedimento administrativo ou com os interessados nesse procedimento» (RIBEIRO, 1996: 317 e 

318 — sublinhados nossos).  

CCLXV. A imparcialidade, não sendo condição suficiente, é no mínimo condição 

necessária de uma atuação conforme à lei e ao Direito, por parte da Administração 

Pública. O princípio da imparcialidade é, assim, um princípio procedimental, e 

constitui, em conjunto com o princípio da audiência dos interessados e o princípio da 

necessidade de fundamentação expressa dos atos administrativos e das decisões 

jurisdicionais, a base nuclear da ideia de justo procedimento (processo equitativo) 

(GARCIA & CORTÊS, 2007: 565). 

CCLXVI. Nesta perspetiva, o princípio da imparcialidade impõe às autoridades 

administrativas (e também aos órgãos e agentes), «[…] na prossecução de específicos 

interesses públicos legalmente definidos, um tratamento equitativo de todas as partes 

envolvidas, impedindo os seus órgãos ou agentes de favorecer amigos e /ou prejudicar inimigos, 

bem como proibindo-os de intervir em procedimentos onde se pode suspeitar que tenham 

comportamentos de favorecimento ou de prejuízo, concretamente procedimentos 

onde possam ter interesses pessoais ou familiares […]» (idem, ibidem: 566 — os sublinhados são 

novamente da lavra deste tribunal). 

CCLXVII. Tem-se em vista, em suma, evitar que os titulares dos órgãos e os agentes 

da Administração Pública se encontrem numa situação de possível confronto entre os 

seus interesses e os dos entes públicos que representam (SANTOS BOTELHO et al., 2005: 246). 

CCLXVIII. A delimitação do conceito de interesse impeditivo constante do preceito 

em apreço «[…] há de fazer-se em função de dois parâmetros: por um lado, trata-se de garantir 

a objetividade e utilidade pública da decisão administrativa em vista da (melhor) prossecução do 
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interesse público, e por outro lado, de assegurar a imparcialidade e a transparência dessa 

decisão, face àqueles que nela estão interessados e face à coletividade administrativa em geral 

[sendo que o] interesse aqui tido em vista é, em princípio, de natureza material, mas podem 

também, em certas condições, ser atendíveis interesses morais […]» (ESTEVES DE OLIVEIRA et al., 1998: 

247). 

CCLXIX. A imparcialidade administrativa pode ser assegurada preventivamente 

através das seguintes figuras jurídicas: as inelegibilidades, as incompatibilidades, os 

impedimentos, as escusas e as suspeições (idem, ibidem: 318). 

CCLXX. Em suma: o princípio da imparcialidade exige que a Administração atue 

segundo critérios de isenção e de equidistância em relação a todos os interesses em 

jogo, não prejudicando nem beneficiando ninguém por motivos estranhos à lei ou 

alheios à satisfação do interesse público. O que se visa evitar, com a invocação do 

princípio em causa, é a prática de certas condutas da Administração que possam ser 

tidas como suscetíveis de afetar a imagem pública de imparcialidade. E isto, 

independentemente de se se saber se tenha ou não sido essa a intenção da 

Administração. Ou seja, à Administração não basta ser imparcial, exigindo-se também 

que o pareça (cf. acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido a 13.01.2005 no processo n.º 0730/04, in 

http://www.dgsi.pt/jsta). 

CCLXXI. Por último, mas na confluência dos demais princípios invocados, importa 

referir em que consiste o vício de desvio de poder. Trata-se do vício que consiste no 

exercício de um poder discricionário por um motivo principalmente determinante que 

não condiga com o fim que a lei visou ao conferir aquele poder. Hoc sensu, vide FREITAS DO 

AMARAL (1990: 308); CAETANO (2012: 506); SÉRVULO CORREIA (1982: 445); ESTEVES DE OLIVEIRA (1980: 573); COUTINHO 

DE ABREU (1983: 78). Tanto pode ocorrer nos casos em que a Administração visou prosseguir 

um interesse privado e não um fim público, como naqueles outros em que a 

Administração visa atingir um fim de interesse público diferente do legalmente 

previsto. 

CCLXXII. Sublinhamos que para a configuração do vício de desvio de poder apenas 

releva o fim desviante que coincida com o motivo principalmente determinante da 

decisão administrativa, dado que com este poderão conviver outros motivos legais, 

desde que não principalmente causais da mesma. 

CCLXXIII. Face a este cenário jurídico, isto é, face à decisão administrativa tomada 

ao abrigo de um poder discricionário, o poder judicial não pode, em regra e sob pena de 

sair violado o princípio da separação de poderes, sindicar o mérito e a oportunidade 

daquela decisão, apenas o podendo fazer relativamente ao cumprimento do elemento 

funcional da norma habilitante do poder discricionário exercido. Mas, mesmo aqui, 

essa intromissão do poder judicial no âmbito do poder administrativo apenas será 

http://www.dgsi.pt/jsta
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legítima caso se mantenha no seu grau mínimo, que corresponde, precisamente, a 

apreciar qual o motivo principalmente determinante do ato administrativo, do eventual 

desvio de poder. 

CCLXXIV. Este grau mínimo de poder judicial surge como indispensável à aferição 

do cumprimento, por parte da Administração, dos princípios já supra referidos, além 

dos da legalidade e da prossecução do interesse público, e como necessário à efetiva 

tutela judicial a que os administrados têm direito (artigos 20.º, e 268.º, n.º4, da Constituição da 

República Portuguesa). 

CCLXXV. O vício de desvio de poder pressupõe, assim, uma discrepância entre o fim 

legal e o fim real. Para determinar a verificação de vício de desvio de poder é necessário 

proceder às seguintes operações: i) apurar qual o fim visado pela lei ao conferir a certo 

órgão administrativo um determinado poder discricionário (que se designa por fim 

legal); ii) indagar qual o motivo principal motivador da prática do ato administrativo 

em apreço (fim real); e iii) determinar se este motivo principal determinante condiz ou 

não com aquele fim legalmente estipulado. 

CCLXXVI. Só se pode aferir se a conduta da entidade administrativa se afasta, ou 

não, do fim visado pela lei, e, consequentemente, dar-se, ou não, como verificado o 

vício de desvio de poder, se se conhecerem os motivos que conduziram a entidade 

administrativa a decidir como decidiu. Segue-se, naturalmente, o ensinamento do PROF. 

MARCELLO CAETANO (2012: 484), quando afirma, a propósito do vício de desvio de poder, que 

«[o] fim a atingir pelo ato administrativo só pode descortinar-se através dos motivos 

reveladores no processo gracioso ou expressos na fundamentação. Isto não quer dizer que fim e 

motivos se identifiquem, pois o fim destina-se a dizer-nos para que se decidiu e os motivos 

justificam por que se decidiu. Deste modo, mesmo nos atos vinculados o conhecimento dos 

motivos tem a maior importância para se poder verificar se foi observada a lei na aplicação dos 

factos». 

CCLXXVII. Conforme é pacificamente aceite pela doutrina e constitui também 

entendimento jurisprudencial assente, a desconformidade com o fim visado pela lei 

constitutiva do desvio de poder tem de ser demonstrada pelo autor, ao qual incumbe 

alegar e provar os respetivos elementos constitutivos, demonstrando concretamente 

qual o fim prosseguido diverso do fim legal. Por conseguinte, para que seja possível 

anular um ato administrativo ou emitir um juízo incidental de ilicitude com 

fundamento em desvio de poder, o autor terá de alegar e provar qual o fim visado pela 

lei ao conferir o poder discricionário (fim legal), qual o motivo principalmente 

determinante da prática do ato administrativo em causa (fim real), e que este último 

não condiz com aquele fim legal. O particular que quiser ver emitido tal juízo de 
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ilicitude terá de revelar, não só uma atuação da Administração motivada por interesses 

contrários aos interesses públicos em atenção aos quais a lei concedeu o poder 

discricionário, como também que esses interesses foram determinantes, pesaram 

decisivamente na decisão. 

CCLXXVIII.  A conjugação desta exigência de alegação e prova com o dito grau 

mínimo de ingerência por parte do tribunal, para ser respeitada a separação de 

poderes, implica que somente quando for possível ao julgador reconhecer e isolar o 

motivo que, de um modo exclusivo, ou preponderante, determinou a atuação 

administrativa, é que se poderá formular um juízo de ilicitude com fundamento no 

desfasamento entre o motivo real e o fim legal. 

* 

CCLXXIX. Efetuada esta prévia densificação dogmática dos princípios da justiça, 

igualdade e imparcialidade, bem como do vício de desvio de poder, e cientes do que 

resultou demonstrado nos autos, será que podemos julgar verificados quaisquer destes 

vícios? 

CCLXXX. Julgamos que não. Esclareçamos esta asserção. 

CCLXXXI. Primum, retomando o que tivemos oportunidade de deixar estabelecido 

acima, quer em sede de suposta violação do princípio da legalidade, quer do princípio 

da proporcionalidade (cf. supra, pontos 1.2.3.1. e 1.2.3.2.), resulta dos autos desde logo a seguinte 

constatação: a interposição de ações judiciais para debater a propriedade sobre um 

imóvel, apesar da natureza pública de um dos litigantes, como a aqui entidade 

demandada, traduz um comando que decorre imperativamente do jus cogens atendível. 

Como tal, sempre se teria de entender estar a autoridade administrativa perante o 

exercício administrativo de uma conduta vinculada, se não quanto à oportunidade (an), 

ao menos quanto ao conteúdo (quid), pelo que a entidade demandada não dispunha de 

qualquer margem de conformação neste aspeto. E esta constatação não é desprovida de 

relevantes corolários no caso dos autos. 

CCLXXXII. Com efeito, tem a jurisprudência entendido, de forma pacífica, que 

quando está em causa o exercício de poderes vinculados (ou pelo menos 

predominantemente aquele exercício), não fica margem para a intervenção dos 

princípios da justiça, imparcialidade ou igualdade, cuja relevância conformadora só 

tem cabimento quando a lei deixa ao critério da Administração a escolha entre uma de 

várias soluções possíveis. Pretende com isto significar-se que os princípios da justiça, 

igualdade e da imparcialidade, bem como a invalidade decorrente do desvio de poder, 

são parâmetros aferidores da legalidade interna dos atos praticados no exercício de 

poderes discricionários, não adquirindo relevância no âmbito dos poderes vinculados 



S. R. 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

1.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 842/13.7BELRA                                                        1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 

: Rua João Paulo II, cave, r/c, 2410-112 Leiria 

: 244 870 600 * Fax:  213 506 006 

@: leiria.taf@tribunais.org.pt  

124 

nem se apresentando, a este nível, como fonte autónoma de invalidade, já que em sede 

da prática de poderes vinculados impera o princípio da legalidade a que a 

Administração se encontra adstrita (cf. artigos 266.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa e 3.º 

do Código de Procedimento Administrativo). Hoc sensu, vide, inter alia e sem preocupações de exaustividade, os 

acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo datados de 30.04.1997, 22.04.2004 e 02.03.2005, proferidos 

respetivamente nos processos n.os 035121, 1200/03 e 0140/04, todos acessíveis em http://www.dgsi.pt/jsta. 

CCLXXXIII. Como tal, sempre estaria a pretensão da autora, nos exatos termos em 

que vem configurada (estribada na instauração da ação), condenada ao insucesso 

nestes pontos. 

CCLXXXIV. Secundum, para suportar estas alegações, recorreu a demandante a uma 

longa explanação doutrinária do conteúdo desses princípios. Simplesmente, apesar do 

labor doutrinário, a demandante não logrou enquadrar, com um mínimo de precisão, a 

conduta da entidade demandada em qualquer suposta violação desses princípios.  

CCLXXXV. Pois bem, não há dúvida de que é ao requerente, autor ou demandante 

que incumbe, desde logo, o ónus de alegação dos factos integradores dos elementos 

constitutivos do direito à obtenção da tutela pretendida. Significa isto que deve ser feita 

logo na petição inicial, mais do que a mera enunciação dos pressupostos normativos 

ou uma asserção proclamatória e conclusiva, a alegação de factos concretos que, 

uma vez provados, permitam ao tribunal extrair as conclusões de que a lei faz depender 

a procedência da pretensão. Tal é o que decorre desde logo do princípio do dispositivo, 

ínsito no artigo 5.º do Código de Processo Civil, aqui aplicável ex vi artigo 1.º do Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos, nos termos do qual cabe à parte interessada 

a alegação dos factos essenciais que constituem a causa de pedir. Vale isto por dizer que 

cabe ao requerente, autor ou demandante alegar os factos concretos e as razões de 

direito que constituem a causa de pedir da concreta pretensão que deduza, e que em 

sua opinião demonstram o preenchimento dos requisitos de que depende a procedência 

do pedido formulado. 

CCLXXXVI. Se assim é, a densificação das alegadas violações obrigaria a autora a 

revelar sob que forma e em que medida é que a conduta do réu pôs em causa cada um 

desses princípios. Mas não se vislumbra na petição inicial uma específica concretização 

da conduta do réu que possa subsumir-se à violação de quaisquer daqueles princípios. 

CCLXXXVII. Tertium, e na decorrência do que acabou de se deixar estabelecido, esta 

constatação de uma carência de alegação e concretização por parte da autora reveste-se 

de maior relevância quando tentamos apurar a procedência do suposto vício de desvio 

de poder.  

CCLXXXVIII. Recorde-se que a desconformidade com o fim visado pela lei 

constitutiva do desvio de poder tem de ser demonstrada pelo autor, ao qual incumbe 

http://www.dgsi.pt/jsta
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alegar e provar os respetivos elementos constitutivos, demonstrando concretamente 

qual o fim prosseguido diverso do fim legal (cf., a título meramente exemplificativo, acórdão do 

Supremo Tribunal Administrativo de 28.07.2004, p. 1977/03). De tal sorte que se tem mesmo 

asseverado que «[o] êxito da arguição do vício do desvio de poder depende da prova do desvio 

do fim, não bastando a mera invocação abstrata do mesmo» (acórdão da 1.ª secção, 1.ª subsecção do 

Supremo Tribunal Administrativo, de 29.02.2005, rec. 1208/04).  

CCLXXXIX. Reiterando o que tivemos oportunidade de deixar estabelecido adrede, 

daqui decorre, por conseguinte, que o particular que quiser ver emitido tal juízo de 

ilicitude terá de revelar, não só uma atuação da Administração motivada por interesses 

contrários aos interesses públicos em atenção aos quais a lei concedeu o poder 

discricionário, como também que esses interesses foram determinantes, pesaram 

decisivamente na decisão. 

CCXC. Ora, nada disso foi efetuado pela demandante. Afinal, na perspetiva da 

autora, qual era o fim visado pela lei ao conferir o (suposto) poder discricionário (fim 

legal)?, e qual o motivo principalmente determinante da prática do ato administrativo 

em causa (fim real)?, e em que medida é que este fim real não coincidia com aquele fim 

legal»? E, existindo uma motivação contrária, em que medida é que essa motivação 

assumiu papel e peso preponderantes na atuação da entidade demandada? Não o 

sabemos, porque a autora não o especificou. 

CCXCI. Quartum, sempre se refira que a interposição de uma ação consubstancia, 

seja de que perspetiva se parta, uma ―equalização‖ de posições das partes que figuram 

como demandante e demandado nessa ação.  

CCXCII. Na verdade, ao solicitar a intervenção dos tribunais, o réu não só ―entregou‖ 

a resolução da questão dirimenda a uma autoridade exógena, imparcial e supra 

ordenada face aos interesses contrapostos, como inclusive passou a assumir uma 

posição estrutural e juridicamente idêntica à dos seus contendores particulares, seja a 

aqui autora, seja a sociedade Mercar. Despojou-se, portanto, do jus imperi e de 

quaisquer poderes de autoridade de que dispunha para definir, de forma unilateral e 

inovatória, a relação material controvertida, sujeitando-se, entre outros, ao princípio da 

igualdade das partes ou igualdade de armas (cf., à data da instauração da ação, o artigo 3.º-A do Código 

de Processo Civil de 1961, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de setembro). 

CCXCIII. Ora, em tal solicitação de intervenção jurisdicional nada se vislumbra, 

pois, que possa perigar os princípios da imparcialidade e da igualdade; ao invés, 

reforça-os. 

CCXCIV. Quintum, a própria instauração de ação não traduz qualquer atuação 

específica e própria de uma autoridade administrativa, que permita diferenciá-la de 
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qualquer particular. Menos ainda traduzirá um ato administrativo, na aceção do artigo 

120.º do Código de Procedimento Administrativo de 1991.  

CCXCV. Ora, o vício do desvio de poder é um vício associado à prática de atos 

administrativos no exercício de poderes discricionários. 

CCXCVI. Sextum, a invocação da autora quanto a uma suposta violação do princípio 

da imparcialidade e a um alegado desvio de poder, reportando-a(s) à disputa da 

propriedade que o réu entretanto encetou, em outubro de 2009, assenta numa aporia. 

Esta aporia pode ser traduzida na seguinte questão: porque aponta a autora as suas 

críticas à ação de reconhecimento de propriedade que o réu instaurou, quando é certo 

que, mesmo que a entidade demandada não tivesse instaurado tal ação, e mesmo que a 

autora visse ser deferido o alvará do loteamento, ainda assim a parcela controvertida 

não estaria abrangida no loteamento?  

CCXCVII. Faz-se notar que o alvará é um mero título e não pode ―ultrapassar‖ ou 

titular algo que não estivesse contido no ato administrativo que titula, que era licença 

de 2003. Ora, o licenciamento, nos exatos termos requeridos pela autora, não incluía a 

parcela que à data, a MERCAR e o réu tinham como sua [cf. pontos 1.16), 1.17), 1.30), 1.36), 1.37), 

1.39) e 1.40) dos factos provados e ponto 2.2) dos factos não provados].  

CCXCVIII. Aliás, à data da apresentação do projeto definitivo do loteamento, não 

existia ainda qualquer litígio nem tinha sido proposta qualquer ação pelo aqui réu 

contra a aqui demandante. Tal só viria a ocorrer a 14.10.2009, seis anos e meio após a 

prolação do ato de licenciamento do loteamento, por deliberação de 24.03.2003, no 

âmbito do processo n.º 1566/2001. Significa isto que, quando o réu propôs a referida 

ação judicial, já o loteamento estava licenciado, com a configuração e nos termos 

requeridos pela autora — isto é, sem o prédio que estava a ser debatido nessa ação [ponto 

2.2) dos factos não provados]. 

CCXCIX. Em suma: se o cerne da questão é um suposto e alegado animus ilícito do 

réu em reclamar para si um prédio e subtraí-lo à autora, então o momento mais 

indicado para a demandante fazer sublimar esse ânimo não será a instauração da ação, 

na qual se debatia, quase 7 anos volvidos do licenciamento, a propriedade sobre um 

prédio não incluído no loteamento — e sem que se tivesse demonstrado sequer que esse litígio tivesse sido o 

motivo decisivo e determinante para que os negócios perspetivados pela autora não se tivessem concretizado [cf. pontos 

2.4) e 2.5) dos factos não provados].  

CCC. Nesta perspetiva, seria porventura mais assertivo, da parte da autora, 

apontar à deliberação da Câmara Municipal de Abrantes de 03.02.2003, pela qual foi a 

demandante instada a substituir o seu pedido de loteamento, subtraindo do seu pedido 

o prédio que anos depois viria a ser objeto de disputa em tribunal com o aqui réu [cf. 

ponto 1.37) dos factos provados].  
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CCCI. Perguntamo-nos então: por que motivo não se insurgiu a autora contra esse 

ato, pelo qual foi notificada para retirar esse prédio do projeto de loteamento? Recte: 

não só não se insurgiu, como inclusive, indo ao encontro do que lhe fora sugerido e sem 

sequer exercer o direito de audiência prévia, nem impugnar fosse de que forma fosse tal 

deliberação, nem sequer deixar expirar o prazo de que dispunha para o efeito, a 

demandante se apressou a substituir efetivamente a parcela no seu projeto de 

loteamento, logrando assim obter o pretendido licenciamento [cf. pontos 11.36), 1.37), 1.39) e 

1.40) dos factos provados e ponto 2.2) dos factos não provados].  

CCCII. A resposta é simples: é que, se assim fosse, se essa deliberação estivesse 

viciada, então o próprio licenciamento, que se lhe seguiu, seria ilícito, e a autora já não 

podia sequer almejar nem arrogar-se, mesmo nos presentes autos, o direito à emissão 

do alvará. 

CCCIII. E aqui se sublima, uma vez mais mas por outra perspetiva, a aporia 

insolúvel que a alegação da autora encerra: é que se de facto, a autora considera que o 

réu não quis deferir o loteamento com o prédio que viria a ser controvertido e 

vislumbra aí uma atuação do réu parcial, desconforme à prossecução do interesse 

público e animada por um fim particular não permitido por lei, tem de conformar-se 

com a alegação de uma ilicitude que iria afetar o próprio ato de licenciamento que a 

favoreceu. 

CCCIV. Sempre se refira, de qualquer modo, que mesmo tendo por referência essa 

deliberação de 03.02.2003, não lograria a autora demonstrar uma atuação do réu 

viciada por desvio de poder nem por violação do princípio da imparcialidade.  

CCCV. Na verdade, e septimum, ainda a propósito do vício do desvio de poder 

(associado ao princípio da imparcialidade), mesmo que perscrutássemos outro padrão 

referencial indiciador dessas supostas ilicitudes, deslocando-o da instauração da ação 

(à qual não pode associar-se nenhum desses desvalores, como vimos) para um 

momento situado a montante, designadamente no convite efetuado pelo réu à autora 

para que esta suprimisse a referência ao prédio controvertido no projeto de 

licenciamento de loteamento, ainda assim o julgamento efetuado não seria diverso. 

CCCVI. Tenhamos presente que, mesmo tendo em conta a total ausência de 

concretização da autora, o tribunal sempre poderia aferir se a conduta da entidade 

administrativa se afasta, ou não, do fim visado pela lei, e, consequentemente, dar-se, ou 

não, como verificado o vício de desvio de poder — mas só se se conhecerem os motivos 

que conduziram a entidade administrativa a decidir como decidiu. Daí que só se possa 

indagar da violação, ou não, do regime legal aplicável se se perscrutar a fundamentação 

do ato administrativo ao qual possa estar associado. 
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CCCVII. Comecemos, pois, por apreciar a fundamentação do ato, e que consta da 

informação interna datada de 20.01.2003 e subscrita pelo Diretor do Departamento da 

Administração Geral da Câmara Municipal de Abrantes. Aí se começou por consignar a 

constatação de que ambas as escrituras (a da Imoleasing/Mercar, reclamante no processo de apreciação e 

discussão pública do projeto do loteamento; e a da demandante, promotora do referido loteamento) apenas 

forneciam «[…] informação sobre as confrontações, mas não a confirmação geométrica de bem 

negociado [, o que, associado à ausência de] elemento cadastral da delimitação geométrica da 

parcela [não permitia ajuizar] os elementos de localização corretos das parcelas». Dito isto, 

formulavam-se as seguintes propostas e conclusões: «O processo do loteamento carece de 

decisão final. || A área em litígio constitui no referido loteamento espaço para equipamentos de 

natureza público. || Por força do art.º 16.º n.º 2 do DL 448/91, de 29/11 na redação da Lei 

26/96 de 1/8, estas parcelas constituem área de cedência e integram-se 

automaticamente no domínio público com a emissão do alvará. || A aceitação da 

referida parcela significa registá-la no domínio público municipal, transferindo o 

eventual litígio com terceiros para os serviços da Câmara Municipal. || A sugestão 

é que não se aceite como área de cedências a referida parcela, dado a incerteza 

jurídica quanto à propriedade. Não é a Câmara Municipal obrigada a aceitar um 

bem sobre que é questionada a titularidade. || A sugestão passa pela emissão do alvará 

(quando estiver na altura) sem consideração do referido espaço, prevenindo-se porém, 

compensação se contabilizados as restantes áreas de cedências, assim for exigível.» Cf. ponto 1.36) 

do probatório — sublinhados nossos. 

CCCVIII. Sobre esta proposta recaiu uma deliberação da Câmara Municipal de 

Abrantes de 03.02.2003 com o seguinte teor: «Por unanimidade, deve proceder-se à 

audiência escrita do interessado, nos termos dos Artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, dando-se-lhe conhecimento do sentido provável da deliberação 

final, que consta: || Não aceitar a parcela de terreno em litígio como área de 

cedência, atendendo às dúvidas quanto à propriedade por parte de Construções 

Jorge Ferreira & Dias. De acordo com as três certidões da Conservatória do 

Registo Predial apresentadas e que abrangem a área a lotear não decorre que 

alguma se refira se refira à parcela situada entre a propriedade municipal e a 

Mercar. Não pode o Município aceitar a parcela para o domínio público, quando 

não é provada a legitimidade sobre a mesma. || O loteador deverá apresentar alterações 

ao projeto de loteamento, no prazo de 60 dias, de forma a não incluir a parcela de terreno objeto 

de incerteza jurídica. || Pode o interessado pronunciar-se no prazo de 10 dias, podendo 

consultar o processo nos serviços municipais, na Praça Raimundo Soares, entre as 9.00 - 12. 30 

e as 14.00 - 17.30 horas. || Nada sendo dito, é esse o teor final da deliberação produzindo os seus 

efeitos definitivos após o decurso do referido prazo.» Cf. ponto 1.37) dos factos provados, novamente com 

sublinhados nossos.  
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CCCIX. Sendo este o fim declarado naquele ato, sempre teríamos de o julgar 

conforme ao fim legal. 

CCCX. Desde logo, importa ter presente que a atuação da administração ao nível 

da exigência ou da aceitação de cedências para implantação de espaços verdes públicos 

e equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas que devam integrar o domínio 

municipal é discricionária. Hoc sensu, vide, na doutrina, OLIVEIRA et al. (2009: 323), e, na 

jurisprudência, o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 24.04.2014 

(processo n.º 10838/14), no qual se deixou consignado a este respeito o seguinte: «Cabe 

no âmbito da chamada discricionariedade administrativa a decisão sobre a necessidade de 

cedência para o domínio municipal de parcelas para implantação de espaços verdes públicos e 

equipamentos de utilização coletiva e das infraestruturas, o que significa que tal cedência não 

surge como obrigatória, podendo tais parcelas e infraestruturas permanecer propriedade 

privada, sendo certo que, como já referimos, para efeitos do disposto no artigo 43.º, n.os 1 e 2, é 

irrelevante se as áreas afetas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas e 

equipamentos vão integrar o domínio municipal. ||De outro modo, conclui-se que o juízo sobre 

a suficiência das infraestruturas a que se refere a alínea h) do n.º 2 e sobre a necessidade de 

equipamentos e espaços verdes públicos no prédio a lotear é, também ele, um poder-dever 

discricionário, ou seja, há margem de livre decisão administrativa sem prejuízo das vinculações 

legais e dos princípios gerais de direito administrativo.» 

CCCXI. Ora, se assim é, podia o ora réu, no uso dessas prerrogativas de 

discricionariedade e sendo que não havia ainda autovinculação regulamentar a este 

respeito (posto que o Regulamento da Urbanização e Edificação apenas seria publicado pelo Aviso n.º 19838/2008 e 

apenas entrou em vigor em momento posterior ao deferimento do licenciamento), deliberar, como deliberou, 

não aceitar essa parcela com fundamento no caráter controvertido quanto à 

titularidade de propriedade.  

CCCXII. Ademais, esse fundamento invocado encontra, de resto, respaldo legal 

expresso. 

CCCXIII. Com efeito, o aqui réu tinha atribuições no domínio do ordenamento 

território e do urbanismo [cf. artigo 13.º, n.º 1, alínea o), da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro], 

competindo aos seus órgãos municipais, nesse domínio, inter alia, aprovar operações 

de loteamento [artigo 29.º, alínea d), da mesma Lei n.º 159/99, de 14 de setembro]. Competia 

nomeadamente à Câmara Municipal de Abrantes «[c]onceder licenças nos casos e nos 

termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação, utilização, 

conservação ou demolição de edifícios, […]» [cf. artigo 53.º, n.º 5, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação entretanto atribuída pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela Declaração de Retificação n.º 

4/2002, de 6 de fevereiro, e pela Declaração de Retificação n.º 9/2002, de 5 de março). 

CCCXIV. Para o efeito, o n.º 1 do artigo 9.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação exige, não só que o requerente invoque, mas também que comprove, 
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aquando da apresentação do pedido, a titularidade de qualquer direito que lhe confira a 

faculdade de realizar a operação urbanística a que se refere a pretensão. 

CCCXV. «Determinando o n.º 1 do artigo 11.º do RJUE que o presidente da câmara 

municipal deve decidir, na fase de saneamento e apreciação liminar, as questões de ordem 

formal e processual que possam obstar ao conhecimento do pedido, designadamente a questão 

da legitimidade (que pressupõe, muitas vezes, verificar da existência ou não da titularidade de 

direitos de natureza provada), e sendo a legitimidade, nos termos do artigo 83.º do Código de 

Procedimento Administrativo, um pressuposto procedimental (elemento cuja não verificação 

impede uma decisão de fundo por parte da Administração), tal implica, em certa medida, a 

apreciação de questões de direito privado (precisamente, as questões relacionadas com a 

legitimidade). [De tal sorte que c]abe à Administração, na fase da apreciação liminar dos 

processos, verificar a existência efetiva deste pressuposto procedimental antes de poder apreciar 

o pedido que lhe é apresentado, não sendo suficiente, por isso, que o requerente indique a 

qualidade de titular de um direito que lhe confere legitimidade, devendo também fazer prova 

dessa qualidade, ou seja, devendo também provar que é titular de um direito que lhe permita 

realizar aquela operação urbanística. 

CCCXVI. » Assim, consideramos que é dever dos órgãos municipais competentes averiguar 

se o particular tem, à luz do ordenamento jurídico que o define — o civil — legitimidade para 

iniciar o respetivo procedimento […]» (OLIVEIRA et al., 2009: 148). 

CCCXVII. Em idêntico sentido, de resto, se pronunciou o órgão de cúpula desta jurisdição. Veja-se, a título 

meramente exemplificativo, o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23.06.1999, proferido no processo n.º 

44721. 

CCCXVIII. Esta apologia pela aferição da legitimidade procedimental — em termos tais que 

possa consubstanciar fundamento para não aceitar uma determinada parcela cuja propriedade seja controvertida, e até 

para só deferir o licenciamento após substituição dessa parcela no projeto —, assume maior relevância 

quando nos apercebemos, como já tivemos oportunidade de referir e ora reiteramos, 

que à data do pedido de informação prévia apresentado pela autora que antecedeu o 

pedido de licenciamento do loteamento inexistia, no âmbito desse procedimento, 

«[i]nacreditavelmente, […] qualquer exigência em termos de prova da legitimidade caso o 

particular aleg[asse] a titularidade do bem ou de um direito que lhe permit[isse] usar o bem 

para  a finalidade pretendida, admitindo-se, assim, que apenas o aleg[ass]e sem ter de o provar, 

o que [colocava] em causa os interesses e direitos do seu verdadeiro titular […]» (OLIVEIRA et al., 

2009: 217). Tal exigência apenas viria a ser consagrada normativamente, precisamente 

para informações prévias de operações de loteamento, através da Portaria n.º 

232/2008, de 11 de março, que passou a exigir que o interessado junte logo aquando do 

pedido de informação prévia uma certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao(s) prédio(s) 

abrangido(s) pelo loteamento. Daí que, tendo o legislador do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação optado por, em sede de procedimento de pedido de 
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informação prévia, «[…] alargar a legitimidade nestes procedimentos […]» (OLIVEIRA et al., 2009: 

217) — rompendo com a solução anteriormente consagrada nos Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro, e Decreto-

Lei n.º 448/91, de 29 de novembro, que apenas reconheciam legitimidade a quem tivesse legitimidade no procedimento 

de licenciamento subsequente —, se haja de reconhecer um necessário e posterior accertamento  

dessa aferição da legitimidade, em sede do procedimento de licenciamento, também ao 

abrigo do disposto nos artigos 9.º e 11.º do aludido Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação. 

CCCXIX. Pois bem, considerando os fins e as atribuições prosseguidas pelo réu e os 

poderes funcionais e competências de que dispunha para tal desiderato, por um lado, e 

o teor da deliberação transcrita em 1.37) dos factos provados, por outro lado, julgamos 

não ser possível extrair que o fim visado por aquela decisão divirja do fim estabelecido 

na lei. 

CCCXX. Acresce ainda, por importante, que a autora não demonstrou que o réu 

pretendesse atingir um objetivo diverso do legalmente estabelecido, e muito menos que 

tal fim, caso existisse, fosse determinante para conformar a atuação da entidade 

demandada. Mais: nem sequer demonstrou a autora que o órgão administrativo agiu 

motivado por razões alheias ao interesse público legalmente protegido. 

CCCXXI. Octavum, para que se pudesse julgar verificado violado o princípio da 

igualdade, teria a autora de demonstrar que o réu ofereceu tratamento desigual à 

demandante e a outro particular que estivesse na mesmíssima situação, 

designadamente a sociedade Mercar. Mas não o faz.  

CCCXXII. Afinal, a sociedade Mercar era, à semelhança da autora, promotora de 

uma operação urbanística visando a mesma área? E em caso afirmativo, essa sua 

operação urbanística teve tratamento diferenciado (em seu benefício, ou em 

correspetivo prejuízo para a demandante) do que foi oferecido ao projeto de loteamento 

da autora, que, recorde-se, foi deferido logo em 2003? Que outros promotores 

imobiliários foram beneficiados em detrimento da autora para a mesma operação 

urbanística? Não o sabemos, porque a autora nada alega, e menos ainda demonstra, e é 

sobre ela que impende o onus probandi, nos termos do artigo 342.º, n.º 1, do Código 

Civil. Com uma asserção conclusiva nos termos expostos, tal como assenta a autora o 

seu argumentário, é apodítico que não pode proceder a sua pretensão. 

CCCXXIII. Por outro lado, não sabemos se havia outros particulares, além da autora 

(e porventura, também além da Mercar e da Portanice), com i) operações urbanísticas 

promovidas junto do réu, e, em caso afirmativo, se tais operações ii) foram ou não 

objeto de licenciamento urbanístico. Por conseguinte, nada permite concluir que as 

aludidas operações existissem, e, em caso afirmativo, se encontrassem na mesma 

situação das da autora, com o que sempre soçobraria qualquer alegação de violação do 
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princípio da igualdade, posto que um postulado básico subjaz a este princípio, em 

qualquer das suas manifestações: o de que a igualdade pressupõe (rectius: reclama) a 

comparação de dois ou mais objetos (MARTINS CLARO, 1986: 32), pelo que a relação de 

igualdade há de ser aferida através de um tertium comparationis (ALVES CORREIA, 1989: 397 e 

398). 

CCCXXIV. Por outro lado ainda, a autora não logra provar que o tratamento 

oferecido pelo réu a outros particulares, e em concreto à sociedade Mercar, sobretudo 

ao nível da relação material controvertida em torno da propriedade do prédio em 

apreço, tenha sido essencialmente distinta da que lhe foi oferecida a si. Aliás, a 

dinâmica factual apurada permite-nos desde já infirmar tal asserção, posto que o fôlego 

judicial da entidade demandada nas ações de reivindicação da propriedade não se 

circunscreveu apenas à autora, visando também a própria Mercar, como vimos já [cf. 

pontos 1.21) e 1.22) do probatório]. 

CCCXXV. Em suma, seja de que perspetiva se pretenda partir, a conclusão é a de que 

também neste ponto não se verifica qualquer ilicitude. Improcede, também por aqui, a 

pretensão da demadante. 

CCCXXVI. E, porque assim, não existe no caso dos autos ato ilícito e culposo. Isso 

mesmo se deixa desde já estabelecido. 

* * * 

2. Das demais questões solvendas (conhecimento prejudicado; referência incidental) 

CCCXXVII. Dependendo o pedido efetuado nos autos da verificação cumulativa de 

todos os pressupostos de procedibilidade do instituto da responsabilidade civil 

aquiliana de ente público, a não verificação do pressuposto da ilicitude prejudica o 

conhecimento dos demais pressupostos (cf. artigo 608.º, n.º 2, do Código de Processo Civil) e 

determina a improcedência in totum da pretensão ressarcitória.  
CCCXXVIII. De todo o modo, sempre se refira, a título incidental e a latere, que 

também não se verificaria, caso tivéssemos de o apreciar, o necessário nexo de 

causalidade.  
CCCXXIX. Na verdade, tendo a demandante demonstrado que recebeu propostas de 

alienação dos fogos mas que as mesmas não tiveram sucesso [a que se reporta a matéria levada ao 

probatório nos pontos 1.97) e 1.100) dos factos provados], já não logrou provar, nem que a ação judicial 

intentada em 2009 pelo aqui réu versava sobre nenhum dos prédios que faziam parte 

do projeto de loteamento aprovado pela deliberação referida em 1.43) [cf. pontos 1.16), 1.17), 

1.30), 1.36), 1.37), 1.39) e 1.40) dos factos provados e 2.2) dos factos não provados], nem sequer que esse 

litígio [ainda para mais bem posterior aos acordos e propostas comprovados e levados ao probatório nos pontos 1.98) 

e 1.99), datados de 2007 e 2008] tivesse sido o motivo decisivo e determinante para que esses 
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negócios não se tivessem concretizado [cf. pontos 2.3), 2.4) e 2.5) do probatório]. Ainda que 

possamos anuir que a eventual consciência, pelos interlocutores da autora, da 

existência de um litígio (já concretizado ou latente) em torno da propriedade de prédios 

pudesse contribuir para a dissuasão dos investidores, não se provou sequer que eles 

não tivessem a consciência de que o prédio controvertido não estava abrangido pelo 

projeto de loteamento. Assim como não podemos desconsiderar, a este respeito e mais 

decisivamente, a natureza, a dimensão, as causas e os efeitos globais da crise financeira 

que se abateu sobre a República Portuguesa a partir de 2008, que transcenderam em 

muito a esfera de atuação e de controlo dos agentes económicos e que consubstanciou 

uma crise económica e financeira grave e estrutural, de dimensão e efeitos globais, que, 

a nível interno, mais se acentuaram nos anos subsequentes, como é por todos 

conhecido e pode considerar-se notório [cf. ponto 1.108) do probatório]. Tal crise ocasionou, 

designadamente, o abrandamento do ritmo económico, com períodos de recessão, a 

retração do consumo, a quebra do investimento e a insolvência de milhares de 

empresas, e terá seguramente contribuído, quer para o abrandamento do mercado 

imobiliário, quer para o insucesso das propostas recebidas pela autora, quer para a 

própria situação de insolvência da demandante. 
CCCXXX. Por último, sempre se refira que o facto de a autora não ter, nem 

impugnado a deliberação de 03.02.2003, nem requerido qualquer intimação, ao abrigo 

dos artigos 112.º ou 113.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação [cf. ponto 

1.96) dos factos provados], além de traduzir em si mesmo um fator relevante em sede de 

«interrupção» do nexo causal entre o evento ilícito e culposo alegado e os danos 

reclamados nestes autos (nos termos estabelecidos adrede), sempre traduziria, em bom rigor, 

uma vicissitude justificativa da supressão (ou, no mínimo, da forte redução) da responsabilidade 

do ré (rectius: do dever de indemnizar). Temos aqui presente o disposto no artigo 4.º do Regime 

da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais entidades públicas, já 

vigente à data da instauração da ação de reconhecimento de propriedade pelo réu, bem 

como o seu antecedente normativo, o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 41 051. 
CCCXXXI. Com efeito, é consabido que na última parte do artigo 7.º do Decreto-Lei 

n.º 48 051 se estabelecia que «[o] dever de indemnizar […] não depende do exercício pelos 

lesados do seu direito de recorrer do ato causador do dano; mas o direito à reparação só 

subsistirá na medida em que tal dano se não possa imputar à falta de interposição do recurso ou 

a negligente conduta processual da sua parte no recurso interposto».  
CCCXXXII. Como também é consabido, o órgão de cúpula desta jurisdição começou 

por interpretar o segmento final da norma transcrita como se esta constituísse uma 

verdadeira exceção perentória do exercício do direito de indemnização, por vezes 
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caracterizada como caso decidido ou caso resolvido. Veja-se, neste sentido, o teor dos acórdãos do 

Supremo Tribunal Administrativo proferidos a 14.10.1986, in Acórdãos Doutrinários, n.º 306, p. 795, de 18.05.1996, in 

Apêndice do Diário da República de 19.08.1994, p. 2624, e de 17.02.1994, in Apêndice do Diário da República de 

20.12.1996, p. 1315 (apud FERNANDES CADILHA, 2008: 87, nota 113). Com este entendimento, o Supremo 

Tribunal Administrativo acabou por, bem vistas as coisas, conferir à ação 

indemnizatória uma natureza meramente subsidiária em relação ao recurso 

contencioso (ou a outros meios processuais). 
CCCXXXIII. Entretanto, multiplicaram-se os contributos doutrinários que 

postularam o entendimento de que a ressalva contida na 2.ª parte do artigo 7.º do 

citado Decreto-Lei n.º 48 051 não constituía, nem um limite à autonomia das ações 

sobre responsabilidade, nem a caducidade do direito de ressarcimento, mas sim «[…] a 

simples previsão de uma situação particular do concurso de culpa de lesado que, a verificar-se, 

influencia[va] a fixação do quantum indemnizatório […]» (CORTEZ, 2000: 249). Ou, dito por 

outras palavras, aquele segmento normativo acaba por traduzir um regime de exclusão 

ou diminuição da indemnização quando a negligência processual do lesado, por falta ou 

deficiente impugnação contenciosa do ato administrativo ilegal ou de utilização de 

meios processuais acessórios, tenha contribuído para a produção ou agravamento dos 

danos (QUEIRÓ, 1988: 307 a 310).  
CCCXXXIV. Na senda destes contributos, o Supremo Tribunal Administrativo 

infletiu a sua jurisprudência, conformando-a com estas construções (acórdãos de 30.05.1995, 

in Apêndice ao Diário da República de 20.01.1998, p. 4722, e do Pleno da Secção de 27.01.1996, in Acórdãos 

Doutrinários n.º 420, p. 1428).  
CCCXXXV. Também o legislador contribuiu para o esclarecimento da matéria, ao dar 

à estampa o muito mais esclarecedor artigo 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, 

segundo o qual, «[q]uando o comportamento culposo do lesado tenha concorrido para a 

produção ou agravamento dos danos causados, designadamente por não ter utilizado a via 

processual adequada à eliminação do ato jurídico lesivo, cabe ao tribunal determinar, com base 

na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que delas tenham resultado, se 

a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída». 
CCCXXXVI. Temos por assente, pois, que «[…] a conduta negligente do lesado por não 

ter utilizado ―a via processual adequada à eliminação do ato jurídico lesivo‖ interfere […] na 

determinação da indemnização, visto que esse comportamento culposo é caracterizado como 

uma mera situação de concorrência de culpas […]» (FERNANDES CADILHA, 2008: 87 e 88). 
CCCXXXVII. Tendo ciente este ponto de partida, a circunstância de a autora não ter 

lançado mão da intimação urbanística para obter o alvará que reclama ser devido não 

pode deixar de ser valorada por este tribunal, sendo que sempre redundaria na 

exclusão da indemnização, posto que se quadra na precisão normativa do artigo 4.º, in 
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fine, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

entidades públicas. 
* * * 

CCCXXXVIII. Tudo visto e sopesado, julgamos totalmente improcedente a 

presente ação, pelo que importa absolver o réu do pedido. Isso mesmo se 

determinará a final, no segmento dispositivo da presente decisão. 

* * * 

3. Da responsabilidade por custas 

CCCXXXIX. Tendo o valor da causa sido fixado no despacho saneador (cf. ata de fls. 660 ss. 

dos autos em paginação eletróncia), e tendo sido vencida, seria a autora responsável pelas custas 

devidas nos presentes autos, na proporção do respetivo decaimento, que foi total (cf. 

artigo 527.º, n.os 1 e 2, do novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, aqui aplicável 

por força da remissão operada pelo artigo 1.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, e artigos 189.º do 

mesmo Código de Processo nos Tribunais Administrativos e 6.º e Tabela I-A, ambos do Regulamento das Custas 

Processuais). 

CCCXL. No entanto, dado que beneficia de isenção subjetiva [cf. artigo 4.º, alínea u), do 

Regulamento das Custas Processuais], não vai a mesma condenada em custas. sem prejuízo do 

apoio judiciário de que beneficia. 

* 

 

 

*    * 

VI. DECISÃO 

Nestes termos e com os fundamentos expostos, este tribunal decide: 

 

1. julgar totalmente improcedente a presente ação, por inexistência de 

facto ilícito e culposo, 

 

e, nessa medida, 

 

2. absolver o réu do pedido. 

 

Sem custas, atenta a isenção de que beneficia a autora. 

 
* 

Registe.  
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Notifique. 

Remeta cópia da presente decisão à ordem do processo de inquérito n.º 

100/15.2T9TMR do DIAP — 2.ª seção de Tomar. 

* 

A presente decisão foi redigida em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

assinado em Lisboa a 16.12.1990 e aprovado para ratificação pela Resolução da Assembleia da República 

n.º 26/91, de 23 de agosto, independentemente do ano de publicação do diploma ou obra citados, e 

observa a norma bibliográfica da APA. Foi processada e revista pelo signatário, usando meios informáticos 

─ cf. artigo 131.º, n.º 5, do novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, 

aqui aplicável ex vi artigo 1.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. É composta de 142 

páginas e contém assinatura eletrónica avançada a que alude o n.º 1 do artigo 16.º da Portaria n.º 

380/2017, de 19 de dezembro. 

* 

Mais se consigna que o signatário não se encontra presentemente afeto ao quadro da secção de 

contencioso administrativo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, posto que, na sequência da 

Deliberação n.º 806/2017 do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, publicada no 

Diário da República, 2.ª série, N.º 168, pp. 19063 e 19064, foi aprovado o movimento judicial ordinário 

dos tribunais administrativos e fiscais de 2017, na sequência do qual o ora subscritor foi transferido para o 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. No entanto, e apesar de não ser já titular dos autos, a 

decisão foi proferida pelo signatário por ter sido o magistrado que presidiu à produção de prova em 

audiência final, assim se observando os princípios da plenitude e da imediação, consagrados 

normativamente no artigo 605.º, n.º 4, do Código de Processo Civil, aqui aplicável ex vi artigo 1.º do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos. 

* 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 156.º, n.º 4, do Código de Processo Civil, aqui 

aplicável ex vi artigo 1.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, consigna-se ainda o 

seguinte: 

i) quando da tomada de posse na secção de contencioso administrativo do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria (01.09.2013, na sequência da deliberação do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais datada de 09.07.2013, publicada por 

extrato no Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 30.08.2013), o signatário deparou-se 

com um acervo de 351 processos, 273 dos quais ativos (sem qualquer decisão proferida em 

1.ª instância), sendo que: i) desses 273 processos ativos, 193 estavam conclusos e/ou 

depositados no gabinete para prolação de despacho saneador, abertura de instrução ou 

prolação de decisão; ii) do acervo de 193 processos ativos depositados no gabinete sem 

tramitação urgente ou prioritária, 128 (66%) haviam sido instaurados antes de 2011 (7 em 

2004; 11 em 2005; 18 em 2006; 15 em 2007; 22 em 2008; 28 em 2009; e 27 em 2010); iii) 

do acervo de 193 processos ativos, 74 estavam preparados para prolação de decisão final, 

sendo 67 autuados e tramitados na 4.ª espécie (ação administrativa especial de pretensão 

conexa com atos administrativos), 42 dos quais autuados em momento anterior a 2010; iv) 

ainda do acervo de 193 processos ativos, 97 estavam preparados para prolação de despacho 

saneador, sendo 52 autuados e tramitados nas 1.ª e 2.ª espécies processuais (ação 
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administrativa comum na forma ordinária e na forma sumária, respetivamente), 27 dos 

quais autuados em momento anterior a 2010;  

ii) ao quadro aludido acresceram duas vicissitudes extraordinárias que decorreram da cessação 

de funções de 2 magistrados efetivos também colocados na secção de contencioso 

administrativo daquele tribunal, o que determinou, não só a redistribuição do acervo pelos 

demais magistrados ainda em funções, como um acréscimo na distribuição mensal de 

processos, que à data da audiência final destes autos excedia a média de 20 entradas por mês 

por juiz; 

iii) assim, em abril de 2014 foram redistribuídos os 292 processos ativos na titularidade de um 

dos aludidos magistrados pelos restantes juízes de direito então em funções na secção de 

contencioso administrativo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, tendo o signatário 

recebido um acervo de 120 processos, sendo 75 ativos (sem decisão proferida em 1.ª 

instância), 33 dos quais instaurados até 2010 em fase de saneamento, instrução ou decisão; 

iv) ao acervo de 161 processos ativos e ainda sem qualquer decisão em 1.ª instância (e, as mais 

das vezes, sem sequer saneamento e instrução) com aquela «antiguidade» (128 processos 

distribuídos originariamente e 33 redistribuídos em abril de 2014, todos instaurados antes 

de 2011), juntaram-se, entretanto, processos «reativados» ou «reabertos para nova decisão», 

por força da cessação da suspensão da tramitação processual ou da prolação de decisão nas 

instâncias de recurso, ordenando a baixa à 1.ª instância para retomar tramitação, num total 

de 29; 

v) assim, só até 31.12.2015, o signatário confrontou-se com a necessidade de tramitar um 

acervo no qual constavam 190 processos instaurados até 31.12.2010 sem decisão. E até à 

mesma data (31.12.2015), proferiu 165 decisões naqueles processos, transitando 25 por 

decidir para o ano de 2016. Tudo sem prejuízo das demais decisões que teve de proferir, quer 

em processos de tramitação urgente, quer na sequência da realização de inúmeras 

diligências probatórias em sala; 

vi) entretanto, por força da cessação de funções de mais um dos magistrados afetos à secção de 

contencioso administrativo, em fevereiro de 2016 foram-me ainda redistribuídos, por lote e 

a acrescer ao acervo que já me estava atribuído, um total de 200 processos, sendo 98 com 

tramitação ativa, dos quais 46 instaurados neste tribunal até 31.12.2012 em fase de 

saneamento, instrução ou decisão (18 até 31.12.2010, alguns ainda em fase de saneamento); 

vii) ademais, o ora subscritor teve ainda de presidir às diligências que no âmbito desses 

processos já estavam agendadas, sem prejuízo, quer das diligências igualmente agendadas 

no âmbito do acervo originariamente distribuído e tramitado pelo signatário, quer da normal 

tramitação em todos os processos, bem como da decisão dos processos de tramitação 

urgente (muitos dos quais em turno, em processos não distribuídos ao signatário);  

viii) após a colocação no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (na sequência da Deliberação 

n.º 806/2017 do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 168, pp. 19063 e 19064, que aprovou o movimento judicial ordinário dos 

tribunais administrativos e fiscais de 2017), foram atribuídos ao signatário: i) na sequência do 

provimento n.º 11/2017, de 15.09.2017, do sr. juiz presidente do Tribunal Administrativo de 

Círculo de Lisboa, 230 processos, dos quais 205 ativos ou reabertos para nova decisão e 120 

com antiguidade idêntica ou maior do que os presentes autos; e ii) na sequência do 
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provimento n.º 13/2017, de 26.10.2017, do sr. juiz presidente deste Tribunal Administrativo 

de Círculo de Lisboa, mais 146 processos ativos ou reabertos para nova decisão; 

ix) ademais, após conclusão dos presentes autos para decisão (30.01.2017) foram conclusos 

inúmeros processos de tramitação urgente (inclusive, nos diversos períodos de turno, sendo que no 

verão de 2017 o signatário acumulou o turno das secções de contencioso administrativo do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra e do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco) ou prioritários (processos que tinham de ser decididos para 

notificação ao Ministério Público, que instaurara processos de inquérito que aguardavam decisões deste 

tribunal em processos prejudiciais, e a outros tribunais judiciais, onde corriam termos processos que 

aguardavam pronúncias prejudiciais deste tribunal), ao que acresceu acumulação de serviço; 

x) acresce ainda, por importante, que o signatário viria a ser afeto à equipa de recuperação de 

pendências (contencioso administrativo) da Zona de Lisboa e Ilhas , com tomada de posse a 

07.01.2019, com distribuição de um acervo de 272 processos, todos mais antigos do que os 

presentes autos, na sequência da Deliberação (extrato) n.º 1417/2018 do Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da República, 2.ª série, N.º 

251, de 31.12.2018, Parte D, p. 35051,  que aprovou o movimento judicial extraordinário para 

colocação de juízes, em regime de destacamento, nas equipas de recuperação de pendências 

a que alude o Decreto-Lei n.º 81/2018, de 15 de outubro;  

xi) todos estes constrangimentos, associados à necessidade de decidir os processos 

relativamente aos quais já houvera produção de prova presidida pelo signatário, e sobretudo 

à necessidade de decidir os processos que, por força de lei, têm tramitação urgente e 

prioritária (artigo 36.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos) constituíram 

entropias ao normal desenvolvimento da atividade do tribunal; 

xii) assim, entre janeiro de 2017 e a presente data, o signatário já findou por decisão, entre 

outros processos declarativos ou executivos não urgentes: i) 129 processos de tramitação 

urgente, que por força de lei constituem decisões prioritárias (cf. artigo 36.º do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos); ii) 204 processos declarativos não urgentes com 

antiguidade idêntica ou superior à dos presentes autos (a que havia sido atribuída prioridade 

pela Deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 

11.02.2014, primeiro, e constituem inclusive processos prioritários nos termos do cogente 

artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 81/2018, de 15 de outubro, depois); iii) 5 decisões em 

processos visando a efetivação de responsabilidade civil por má administração da justiça (a 

que havia sido atribuída prioridade pela Deliberação do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais de 23.05.2017); 

 

e, por último, 

 

xiii) os presentes autos revestiram-se, maxime  no julgamento da matéria de facto, como se 

verifica pela presente decisão, de complexidade considerável. 

* * * 
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