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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.o 5/2003

de 27 de Fevereiro

Autoriza o Governo a prorrogar o prazo de vigência das medidas
preventivas de ocupação na área potencial do novo aeroporto

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea d) do artigo 161.o da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Autorização legislativa

É concedida ao Governo autorização para prorrogar
por um período não superior a três anos o prazo de
vigência das medidas preventivas de ocupação do solo
na área potencial de localização do novo aeroporto pre-
vistas no capítulo II do Decreto-Lei n.o 794/76, de 5 de
Novembro, relativamente às áreas definidas nos qua-
dros A e B anexos ao Decreto n.o 31-A/99, de 20 de
Agosto.

Artigo 2.o

Duração da autorização legislativa

A presente autorização legislativa tem a duração de
90 dias.

Aprovada em 30 de Janeiro de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Promulgada em 17 de Fevereiro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 18 de Fevereiro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Decreto-Lei n.o 35/2003

de 27 de Fevereiro

1 — Um dos objectivos da reforma estrutural da edu-
cação prosseguida pelo XV Governo Constitucional
assenta na concretização de uma nova visão para as
políticas de desenvolvimento e de gestão dos recursos
humanos intervenientes no processo educativo, dotando,
para isso, a administração educativa de novas compe-
tências, novos procedimentos e novos sistemas de infor-
mação, direccionados para padrões mais elevados, quer
de eficiência e de estabilidade na utilização dos recursos
humanos, quer de eficácia na prossecução dos objectivos
de gestão e de qualidade fixados. Ao estatuir um novo
regime jurídico do concurso para selecção e recruta-
mento do pessoal docente da educação pré-escolar e
dos ensinos básico e secundário, o presente diploma
constitui-se como uma peça essencial da referida
reforma estrutural da educação.

Em articulação com as reformas já introduzidas pelo
XV Governo Constitucional na estrutura orgânica do
Ministério da Educação, através do Decreto-Lei
n.o 208/2002, de 17 de Outubro, o novo regime jurídico
dos concursos de docentes insere-se numa política de
valorização do estatuto dos educadores e professores
e do prestígio das suas profissões, bem como de criação
de condições de consolidação sustentada do sistema edu-
cativo no que diz respeito a um dos seus momentos
essenciais, a selecção, recrutamento e mobilidade dos
docentes.

A reforma do modelo de selecção e recrutamento
dos docentes da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário constante do presente diploma pros-
segue cinco objectivos nucleares, que importa aqui dei-
xar bem enunciados. Trata-se, em primeiro lugar, de
promover a estabilidade do corpo docente nas escolas
e o regular funcionamento de cada ano lectivo. Em
segundo lugar, visa-se uma afectação mais racional dos
docentes já pertencentes ao sistema educativo, com valo-
rização da qualificação profissional do corpo docente.
Um outro objectivo tem a ver com o incremento da
transparência da oferta de emprego e dos processos de
colocação dos docentes nas escolas, promovendo uma
maior justiça e um mais adequado equilíbrio de todo
o sistema de colocações. Vem, em quarto lugar, a des-
burocratização e simplificação dos procedimentos de
concurso, com promoção da autonomia real das escolas.
Todos estes desígnios convergem para um quinto objec-
tivo global de melhoria da qualidade do funcionamento
do sistema educativo e, nestes termos, da sua finalidade
última: a qualidade das aprendizagens.

A prossecução dos objectivos que se enunciaram,
sendo vista como um instrumento eficaz de qualificação
do sistema educativo, é-o no respeito pelas especifici-
dades próprias da vida dos docentes, pelo princípio da
sua graduação profissional e assegurando mecanismos
de mobilidade que permitam adequar o sistema a algu-
mas considerações de equidade, quer relacionadas com
aspectos da vida individual e familiar dos educadores
e professores, quer do correcto aproveitamento dos
recursos humanos docentes pelo sistema educativo
português.

2 — A selecção, o recrutamento e a mobilidade dos
educadores de infância e dos professores dos ensinos
básico e secundário eram, até ao momento, regulados
pelos Decretos-Leis n.os 18/88, de 21 de Janeiro, e 35/88,
de 4 de Fevereiro. Ambos os diplomas foram, ao longo
dos tempos, objecto de variadas alterações e interven-
ções de complemento regulamentar, o que acarretou
reflexos negativos ao nível da desejada consolidação
normativa.

A situação é tanto mais desadequada quanto os dois
normativos referidos patenteiam crescentemente uma
incoerência grande perante outros momentos norma-
tivos basilares do sistema educativo, que também evo-
luíram, de que se destacam o Estatuto da Carreira dos
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 139-A/90, de 28 de Abril, o regime de autonomia,
administração e gestão das escolas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 115-A/98, de 4 de Maio, e, mesmo, a
Lei de Bases do Sistema Educativo, cuja versão inicial
data de 1986. É também de relevar a incoerência dos
normativos agora revistos face à evolução da organi-
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zação das competências em matéria de educação, quer
pela via da descentralização de poderes nas autarquias
locais, recentemente aprofundada, quer pela articulação
entre a administração educativa central e a descon-
centrada.

A revisão do actual regime jurídico dos concursos
para colocação dos educadores e dos professores dos
ensinos básico e secundário constitui, pois, tema da
maior pertinência e urgência naquilo que constitui mais
uma reforma, com dimensão estrutural, no âmbito do
sistema educativo português.

3 — Importa aqui concretizar que o regime jurídico
dos concursos dos educadores e dos professores até
agora em vigor está eivado de complexidades proce-
dimentais que geram ineficiências graves, falta de trans-
parência e diferenciações de oportunidades entre docen-
tes dos diversos níveis e graus de ensino, sendo que,
desde a aprovação do Estatuto da Carreira Docente,
ao qual já se aludiu, existem princípios gerais comuns
em matéria de vínculo, mobilidade, grau académico para
ingresso e acesso na carreira e tipologia de quadros
de pessoal. Por outro lado, cada um dos referidos diplo-
mas que constituem a base até agora em vigor do regime
jurídico dos concursos dos docentes tem características
particulares, não justificadas por exigências de natureza
técnico-pedagógica diferenciadas de cada um dos níveis
de ensino.

Assim, o Decreto-Lei n.o 35/88 caracteriza-se essen-
cialmente por atribuir o recrutamento e a transferência
dos educadores de infância e dos professores do 1.o ciclo
do ensino básico a um serviço central, delegando para
o nível regional, ainda caracterizado com base nas ultra-
passadas delegações escolares, a gestão dos quadros dis-
tritais de vinculação. Acresce, num exemplo paradig-
mático da desactualização do diploma ora em análise,
o facto de todo o normativo estar dirigido aos profes-
sores do, então, denominado ensino primário, deno-
tando ainda que a educação pré-escolar não era vista
como um nível educativo de preparação da educação
básica, nível esse que hoje se reconhece ser fundamental
para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

Os procedimentos de concurso estatuídos no Decre-
to-Lei n.o 35/88 caracterizavam-se, em termos sintéticos,
por integrarem uma fase nacional, centralizada, quer
para ingresso no quadro único, de educadores, e no
quadro geral, de professores do 1.o ciclo, quer, segui-
damente, para recrutamento e transferência para os qua-
dros distritais de vinculação. Os restantes procedimentos
eram desenvolvidos a nível regional e destinavam-se à
colocação dos docentes com os lugares suspensos à afec-
tação a escolas do pessoal dos quadros distritais de vin-
culação e ao destacamento por preferência conjugal.
O calendário de colocação prolongava-se, na prática,
até finais de Outubro, terminando, assim, já após o início
do ano escolar, o que era inaceitável.

O Decreto-Lei n.o 18/88 incidia, por seu turno, sobre
o concurso dos professores dos 2.o e 3.o ciclos do ensino
básico e do ensino secundário. Enveredou pela centra-
lização da gestão do recrutamento e da mobilidade para
os diferentes tipos de quadros, tendo sofrido uma alte-
ração de fundo após a aprovação do Estatuto da Carreira
Docente, com a criação dos quadros de zona pedagógica
para estes níveis de ensino; alteração essa constante do
Decreto-Lei n.o 384/93, de 18 de Novembro. Seis diplo-
mas legais, publicados entre 1993 e 2001, introduziram

diversas outras alterações neste regime, o que contribuiu
para agravar a complexidade intrínseca dos procedimen-
tos, bem visível na necessidade de utilização de seis for-
mulários diferentes e na multiplicidade de fases pro-
cessuais exigidas, tendo conferido a este regime uma
opacidade e uma irracionalidade inaceitáveis, que nem
mesmo uma praxis administrativa de afeiçoamento con-
seguiu disfarçar.

O provimento em lugares de quadros e a transferência
entre esses lugares constituia a primeira parte do con-
curso, desenvolvendo-se, em regra, entre Janeiro e Maio.
Seguia-se uma segunda parte do concurso que, na rea-
lidade, consubstanciava cinco processos com opositores
diferenciados. Nessa segunda parte, operava-se a mobi-
lidade, por destacamento de um ano, entre quadros de
escola, com fundamento na preferência conjugal e nou-
tros motivos não caracterizados legalmente, a afectação
a escolas de docentes dos quadros de zona pedagógica
e a colocação, através de contrato administrativo de ser-
viço docente, de opositores ao concurso que não haviam
obtido colocação em vaga na primeira parte do mesmo.
Esta segunda parte prolongava-se até finais de Agosto
e exigia novos procedimentos de candidatura e a publi-
citação de listas provisórias de graduação diferenciadas
das da primeira parte.

Findas as duas partes nacionais, era ainda encetado
um recrutamento a nível de cada direcção regional de
educação, recrutamento esse previsto no Despacho Nor-
mativo n.o 77/88, de 19 de Agosto, publicado no Diário
da República, 1.a série, de 3 de Setembro de 1988. Esta
fase, vulgarmente conhecida por «miniconcursos», tinha
por objectivo principal preencher os horários completos
não conhecidos na segunda parte do concurso nacional
e os horários incompletos. De acordo com a sua regu-
lamentação, só se iniciava após o início do ano escolar,
o que, manifestamente, era perturbador da boa organi-
zação das escolas e do arranque em estabilidade do ano
lectivo. De anotar, para mais, que este concurso regional
comportava, face ao concurso nacional, perversidades
relativas à igualdade de oportunidades. Era assim porque,
sendo o factor obrigatório a considerar na colocação a
graduação profissional, a qual hierarquiza, segundo cri-
térios legais expressos, o conjunto de opositores a con-
curso, e existindo vários momentos para o mesmo objec-
tivo, verificava-se uma dispersão naquele conjunto. Esta
dispersão conduzia à subversão das colocações perante
a lógica da graduação profissional, subversão essa resul-
tante da necessidade dos docentes fazerem escolhas que
tinham publicitações de oferta diferenciadas no tempo.

4 — O presente diploma respeita e aprofunda o sen-
tido de enquadramento do Estatuto da Carreira
Docente, nomeadamente o princípio da carreira única,
com a previsão de um único concurso. Trata-se, para
mais, de simplificar todos os actos em que o concurso
se estrutura, conferindo-lhes também transparência
acrescida. Prevê-se, pois, um único concurso, de âmbito
nacional, que visa quer o provimento de lugares, quer
a mobilidade interna por transferência, quer a satisfação
de necessidades residuais de horários, estas a serem
supridas por diferentes tipos de destacamento, pela afec-
tação dos docentes dos quadros de zona pedagógica e,
por fim, por contrato.

A satisfação destas necessidades residuais, que, como
se referiu, dizem respeito a horários disponíveis e não
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já a lugares, tem em atenção um adequado equilíbrio,
equitativamente ponderado, entre a necessidade de
aproveitamento dos recursos humanos já disponíveis no
sistema mas sem serviço lectivo distribuído e a sua dig-
nificação, em primeiro lugar, a justiça inerente a inte-
resses relevantes dos docentes, com dimensão humana
assinalável, ligada à doença ou à deficiência, em segundo
lugar, a importância de assegurar uma eficiente e digna
afectação dos docentes dos quadros de zona pedagógica,
para a satisfação das necessidades previstas no
artigo 27.o do Estatuto da Carreira Docente, bem como
a possibilidade de efectivamente gerir estes quadros,
em terceiro lugar, e, finalmente, a disponibilidade do
sistema para acomodar a percepção de que o exercício
de funções docentes em escolas da preferência dos
docentes tem reflexos directos positivos na qualidade
do ensino, o que leva a conceder aos docentes já vin-
culados a quadros de escola a possibilidade de se can-
didatarem a mobilidade por destacamento ao abrigo da
preferência conjugal ou por outros motivos, com prio-
ridade, dentro deste tipo de destacamentos, na colo-
cação por preferência conjugal.

A satisfação de necessidades residuais que subsistam
após o integral aproveitamento dos recursos humanos
já existentes no sistema educativo será assegurada por
contratação, embora sempre com base em candidatura
específica já realizada no âmbito do concurso nacional
e na respectiva graduação dos candidatos, possibilitan-
do-se ainda a manifestação de preferência por núcleos
de horários, assim se alcançando uma maior simplifi-
cação, transparência e justiça, como atrás se referiu.
Quaisquer necessidades de última hora, não satisfeitas
pelo processo normal de contratação, serão objecto de
oferta de emprego por parte das escolas, no âmbito
do reforço da respectiva autonomia, garantindo-se a
publicitação a nível nacional e o respeito pela graduação
profissional feita no concurso nacional.

Mantém-se a anualidade do concurso, prevendo-se,
no entanto, que, considerando os interesses e a esta-
bilidade do funcionamento do sistema educativo, tal
vigência possa vir a ser alargada, através de diploma
legal adequado.

A competência para a realização dos procedimentos
inerentes ao recrutamento e mobilidade destes docentes
foi atribuída à Direcção-Geral dos Recursos Humanos
da Educação. É um novo serviço, criado pelo Decre-
to-Lei n.o 208/2002, para assumir a responsabilidade
pelas políticas de desenvolvimento relativas aos docentes
e ao pessoal não docente das escolas e pela gestão estra-
tégica destes recursos. A Direcção-Geral dos Recursos
Humanos da Educação fá-lo-á em estreita articulação
com as escolas e com as direcções regionais de educação.
Esta centralização num único serviço de todas as ope-
rações do concurso garante uma resposta mais atempada
às necessidades de cada ano lectivo, permite pôr fim
à dispersão que existia pelos diversos níveis desconcen-
trados da administração educativa e garante uma melhor
racionalização de procedimentos, economia de meios
e eficácia nos resultados.

No que se refere à qualificação do ensino, o presente
diploma prefere na admissão a concurso externo os can-
didatos portadores de qualificação profissional para a
docência. Ainda assim, mais uma vez se ponderam equi-
tativamente os interesses em presença, neste caso dos

candidatos com habilitação própria. Na verdade, admi-
te-se a candidatura destes desde que tenham mais de
seis anos de tempo de serviço docente ou quando as
necessidades do sistema educativo fundamentadamente
o requeiram. Fora destes casos, teve-se o cuidado de
permitir transitoriamente candidaturas até ao concurso
para o ano lectivo de 2006-2007.

A filosofia do modelo de concurso estatuído pelo pre-
sente diploma assenta na compatibilização das neces-
sidades do sistema educativo com as preferências indi-
viduais dos docentes consideradas justas e equilibradas.
Daí o princípio da unidade do concurso, através de uma
única candidatura, organizada por níveis de ensino, e
de uma única lista de graduação, também por níveis
de ensino, o que permite parcelar os diferentes momen-
tos do concurso, sem perdas de direitos dos candidatos,
com total transparência da oferta de emprego e dos
procedimentos de colocação. Do princípio da candida-
tura única decorre, com ganhos evidentes de justiça e
transparência nas colocações, a impossibilidade de, na
abertura do concurso, serem candidatos os indivíduos
que nesse ano terminem a sua licenciatura em ensino,
podendo todavia candidatar-se à oferta de emprego rea-
lizada pelas escolas. O novo modelo de concurso
garante, nesta mesma lógica, uma total uniformidade
de tratamento entre os educadores de infância, os pro-
fessores do ensino básico e os do ensino secundário.

Extingue-se o burocrático sistema que tem vigorado,
em especial a fase regional, estruturada nos «minicon-
cursos», com ganhos de eficiência na colocação atem-
pada dos docentes.

Cessa a obrigatoriedade anual de apresentação a con-
curso para quadro de escola dos docentes vinculados
a quadros de zona pedagógica, eliminando-se assim um
aspecto do regime jurídico que vinha sendo aplicado
e que suscitava algumas dúvidas de constitucionalidade.
Por outro lado, a transferência passa a poder efectuar-se
através da escolha entre quadros de escola, entre qua-
dros de zona pedagógica ou de quadros de escola para
quadros de zona pedagógica ou destes para aqueles,
o que traduz um alargamento de possibilidades e, desse
modo, a possibilidade de compatibilizar a gestão do sis-
tema educativo com as necessidades da vida pessoal dos
docentes. Foram reformuladas, para mais, as regras de
acesso aos quadros de zona pedagógica e aos quadros
de escola, no sentido da uniformização dos requisitos
necessários, tendo cessado a exigência, relativamente
aos 2.o e 3.o ciclos do ensino básico e ao ensino secun-
dário, da prestação de três anos de contrato para
ingresso nos mencionados quadros, relevando, no
entanto, o tempo de serviço já adquirido através da
graduação.

No interesse da estabilidade do ensino e do corpo
docente, pela ligação objectiva já existente ao sistema
educativo público, é conferida prioridade no concurso
externo aos candidatos detentores de qualificação pro-
fissional para a docência que tenham prestado, num
dos dois anos lectivos imediatamente anteriores ao con-
curso, funções em estabelecimentos de educação ou de
ensino públicos — tendo-se revogado o anterior regime,
mais restritivo, de condicionamento para o ingresso nos
quadros de zona pedagógica aos professores que tenham
celebrado contrato no ensino público nos últimos dois
anos lectivos e tenham completado três ou mais anos
de serviço docente — e, por outro lado, faculta-se a pos-
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sibilidade de recondução, por um período máximo de
três anos, da afectação dos docentes dos quadros de
zona pedagógica à escola em que tenham leccionado
no ano anterior, quando a necessidade de serviço
docente que deu origem à afectação se mantenha.

Prevê-se um procedimento de transferência, prévio
ao concurso, para os professores sem serviço lectivo dis-
tribuído, mas no respeito pela graduação profissional
e pelas preferências manifestadas pelos interessados,
com objectivos de um mais racional aproveitamento de
recursos humanos.

Assinale-se, por fim, a consagração de um regime
de garantias de recurso proporcionado aos candidatos
caracterizado por regras de impugnação claras, o que
traduz uma diferença substancial relativamente ao
regime jurídico anterior.

Tendo em atenção o interesse do correcto funcio-
namento do sistema agora instituído e importando acau-
telar a necessária adaptação ao novo modelo, quer por
parte dos serviços, quer por parte dos docentes, através
de uma adequada informação, opta-se por uma pro-
dução de efeitos faseada, pelo que o presente diploma
aplicar-se-á na sua integralidade a partir do concurso
para o ano escolar de 2004-2005, embora alterações da
maior importância ocorram já em 2003. É assim que,
já em 2003, será feita a transição dos actuais quadros
distritais de vinculação para os quadros de zona peda-
gógica. Por outro lado, já no concurso para o ano lectivo
de 2003-2004 se extinguirá a fase regional, dita de «mini-
concursos». De igual modo, são desde já fixadas novas
datas relativas ao processo de contratação previsto no
recrutamento regulado pelo Decreto-Lei n.o 35/88, de
forma a possibilitar uma atempada colocação dos edu-
cadores e professores do 1.o ciclo do ensino básico. Final-
mente, permite-se transitoriamente que os indivíduos
que terminem os seus cursos de licenciatura em ensino
no ano de 2003 se candidatem nesse ano, à segunda
parte do concurso, o que se traduz num momento inter-
médio de adaptação ao novo regime de candidatura
única.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas.

Foram observados os procedimentos decorrentes da
Lei n.o 23/98, de 26 de Maio.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Objecto e âmbito do concurso

Artigo 1.o

Objecto

1 — O presente diploma regula o concurso para selec-
ção e recrutamento do pessoal docente da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.

2 — O concurso referido no número anterior constitui
o processo normal e obrigatório de selecção e recru-
tamento do pessoal docente aí identificado.

3 — O presente diploma regula ainda o processo de
recrutamento para o exercício transitório de funções
docentes, através de contrato administrativo, nos termos
dos n.os 2 e 4 do artigo 33.o do Estatuto da Carreira
dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensi-
nos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 139-A/90, de 28 de Abril.

Artigo 2.o

Âmbito pessoal

Os processos de selecção e recrutamento que cons-
tituem objecto do presente diploma abrangem os edu-
cadores de infância e os professores dos 1.o, 2.o e
3.o ciclos do ensino básico e do ensino secundário, quer
pertencentes aos quadros de pessoal docente dos esta-
belecimentos de educação ou de ensino públicos, quer,
desde que portadores de qualificação profissional para
a docência ou portadores de habilitação própria para
a docência com mais de seis anos de tempo de serviço
docente, não pertencentes a esses quadros.

Artigo 3.o

Âmbito material

1 — O presente diploma aplica-se à generalidade das
funções docentes.

2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior
as seguintes funções docentes, que constituem objecto
de diplomas próprios:

a) Regência de disciplinas tecnológicas, artísticas,
vocacionais e de aplicação ou que constituam
inovação pedagógica;

b) Ensino de português no estrangeiro;
c) Educação e ensino especial e outras vertentes

de apoio especializado existentes em cada
momento.

Artigo 4.o

Âmbito territorial

O presente diploma aplica-se a todo o território nacio-
nal, sem prejuízo das especificidades dos processos de
selecção e recrutamento do pessoal docente das Regiões
Autónomas.

Artigo 5.o

Quadros de pessoal docente

1 — Os quadros de pessoal docente dos estabeleci-
mentos de educação ou de ensino públicos estruturam-se
em quadros de escola e quadros de zona pedagógica.

2 — Os quadros de escola destinam-se a satisfazer
as necessidades permanentes dos estabelecimentos de
educação ou de ensino.

3 — Os quadros de zona pedagógica destinam-se a
assegurar a satisfação de necessidades não permanentes
dos estabelecimentos de educação ou de ensino, a subs-
tituição de docentes de quadros de escola, as actividades
de educação extra-escolar, o apoio a estabelecimentos
de educação ou de ensino que ministrem áreas curri-
culares específicas ou manifestem exigências educativas
especiais, bem como a garantir a promoção do sucesso
educativo.
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4 — A revisão dos quadros de pessoal docente é feita
nos termos do artigo 28.o do Estatuto da Carreira dos
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário.

SECÇÃO II

Natureza e objectivos do concurso

Artigo 6.o

Natureza e objectivos

1 — O concurso do pessoal docente pode revestir a
natureza de:

a) Concurso interno ou concurso externo;
b) Concurso de provimento ou concurso de afec-

tação.

2 — O concurso interno é aberto a docentes perten-
centes aos quadros de escola ou aos quadros de zona
pedagógica.

3 — O concurso externo é aberto a indivíduos deten-
tores de qualificação profissional para a docência, cer-
tificada pelo Ministério da Educação para o nível, grau
de ensino ou grupo de docência a que se candidatam,
bem como a indivíduos portadores de habilitação pró-
pria para a docência com mais de seis anos de tempo
de serviço docente.

4 — O concurso de provimento visa o preenchimento
de vagas existentes nos quadros de escola e nos quadros
de zona pedagógica.

5 — O concurso de provimento constitui ainda um
instrumento de mobilidade dos docentes entre os qua-
dros de escola e os quadros de zona pedagógica ou
entre os diferentes quadros de escola ou os diferentes
quadros de zona pedagógica.

6 — O concurso de afectação visa a colocação nos
estabelecimentos de educação ou de ensino de uma
determinada zona dos docentes integrados no quadro
de zona pedagógica respectivo.

Artigo 7.o

Satisfação especial de necessidades de docentes

1 — Quando a satisfação das necessidades do sistema
educativo o exija, pode, por despacho do Ministro da
Educação, fundamentado na existência de grupos de
docência carenciados ou na ausência de formação inicial
qualificada, ser autorizada, mediada a participação das
organizações sindicais, a oposição a concurso externo
de indivíduos que, não sendo detentores de qualificação
profissional para a docência, são detentores de habi-
litação própria para a docência para os grupos caren-
ciados ou para os grupos onde não exista formação ini-
cial qualificada.

2 — O pessoal docente vinculado que seja detentor
das habilitações próprias referidas no número anterior
pode candidatar-se ao concurso externo aí referido.

SECÇÃO III

Procedimentos do concurso

Artigo 8.o

Abertura do concurso

1 — A abertura de concursos obedece ao princípio
da unidade, traduzido na apresentação de uma única

candidatura, aplicável a todos os níveis e graus de ensino
e a todos os momentos do concurso.

2 — A vigência do concurso é anual.
3 — O concurso é aberto durante o mês de Janeiro,

pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Edu-
cação, mediante aviso publicado no Diário da República,
2.a série, e divulgado em órgão de imprensa de expansão
nacional através de anúncio que contenha referência
ao Diário da República em que o referido aviso se encon-
tra publicado.

4 — O concurso é aberto pelo prazo de oito dias con-
tados a partir do dia seguinte ao da data de publicação
do aviso.

5 — Do aviso de abertura do concurso constam as
seguintes menções:

a) Tipo de concurso e referência à legislação
aplicável;

b) Requisitos gerais e específicos de admissão a
concurso;

c) Número e local de lugares a prover;
d) Entidade a quem deve ser apresentada a can-

didatura, com indicação do respectivo endereço,
dos documentos a juntar e das demais indicações
necessárias à correcta formalização da candi-
datura;

e) Local de publicitação das listas de candidatos
e da consequente lista de colocações;

f) Identificação e local de disponibilização do for-
mulário de candidatura;

g) Menção, no concurso externo, para ingresso na
função pública, da quota de emprego a preen-
cher por pessoas com deficiência.

Artigo 9.o

Candidatura

1 — A candidatura ao concurso é apresentada através
de formulário adequado, modelo da Direcção-Geral dos
Recursos Humanos da Educação, organizado de forma
a recolher a seguinte informação obrigatória:

a) Elementos legais de identificação do candidato;
b) Prioridade em que o candidato concorre;
c) Elementos necessários à ordenação do can-

didato;
d) Formulação das preferências por estabeleci-

mentos de educação ou de ensino, concelhos
ou quadros de zona pedagógica, de acordo com
a codificação estabelecida no aviso de abertura
do concurso, nos termos do n.o 2 do artigo 12.o;

e) Manifestação da intenção de continuar em con-
curso para efeitos de destacamento;

f) Manifestação da intenção de continuar em con-
curso para efeitos de contrato, em caso de não
obtenção de colocação;

g) Formulação, para efeitos do contrato referido
na alínea anterior, das preferências por horários,
de acordo com o estabelecido no aviso de aber-
tura de concurso, nos termos do n.o 5 do
artigo 12.o

2 — Os elementos constantes do formulário devem
ser comprovados mediante fotocópia simples dos ade-
quados documentos.
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3 — Os elementos constantes do processo individual
do candidato, existente no estabelecimento de educação
ou de ensino, são certificados pelo órgão de gestão
respectivo.

4 — O tempo de serviço declarado no boletim de can-
didatura é apurado de acordo com o registo biográfico
do candidato e contado até ao dia 31 de Agosto ime-
diatamente anterior à data de abertura do concurso,
devendo ser confirmado pelo órgão de gestão do esta-
belecimento de educação ou de ensino onde aquele
exerce funções, tendo em consideração a última lista
de antiguidade publicada ou, para os candidatos pro-
venientes do ensino particular e cooperativo, nos termos
dos Decretos-Leis n.os 553/80, de 21 de Novembro, e
169/85, de 20 de Maio.

5 — A falta de habilitação determina a nulidade da
colocação e da nomeação, a declarar pelo director-geral
dos Recursos Humanos da Educação.

Artigo 10.o

Limitações à apresentação de candidaturas

1 — Os candidatos ao concurso interno não podem
ser opositores, em simultâneo, ao nível de ensino ou
grupo de docência em que se encontram vinculados e
à transição de nível de ensino.

2 — Os candidatos ao concurso externo para os 2.o
e 3.o ciclos do ensino básico e para o ensino secundário
não podem ser opositores a mais de dois grupos de
docência.

Artigo 11.o

Preenchimento do formulário de candidatura

1 — O formulário de candidatura deve ser preenchido
de acordo com as respectivas instruções, sob pena de
ser considerado irregularmente preenchido.

2 — Os candidatos que preencham irregularmente o
respectivo formulário de candidatura ou que não apre-
sentem os necessários elementos de prova figurarão nas
listas provisórias de candidatos excluídos.

Artigo 12.o

Preferências

1 — Os candidatos manifestam as suas preferências,
por ordem decrescente de prioridade, por estabeleci-
mentos de educação ou de ensino, por concelhos e por
quadros de zona pedagógica.

2 — Na manifestação das suas preferências os can-
didatos devem indicar os códigos referidos nas alíneas
seguintes, podendo quer alternar as preferências dessas
alíneas, quer conjugar as preferências contidas em cada
uma delas:

a) Códigos de estabelecimentos de educação ou
de ensino, no máximo de 50;

b) Códigos de concelhos, no máximo de 25;
c) Códigos de quadros de zona pedagógica, no

máximo dos quadros existentes.

3 — Quando os candidatos indicarem códigos de con-
celhos, considera-se que manifestam igual preferência
por todos os estabelecimentos de educação ou de ensino
de cada um desses concelhos, excepto pela escola de

vinculação do candidato, que se considera excluída da
preferência.

4 — Para efeitos da contratação, quando os candi-
datos tiverem indicado código de quadro de zona peda-
gógica considera-se que são candidatos a todos os esta-
belecimentos de educação ou de ensino integrados no
âmbito geográfico do quadro de zona pedagógica
indicado.

5 — Para efeitos da contratação, os candidatos podem
manifestar novas preferências, nos termos do n.o 2, para
cada um dos intervalos previstos nas alíneas seguintes:

a) Horário completo;
b) Horário incompleto entre dezoito e vinte e uma

horas;
c) Horário incompleto entre onze e dezassete

horas;
d) Horário incompleto entre seis e dez horas.

Artigo 13.o

Prioridades na ordenação dos candidatos

1 — Os candidatos ao concurso interno são ordenados
nas seguintes prioridades:

a) 1.a prioridade: docentes com nomeação defini-
tiva em lugar de quadro;

b) 2.a prioridade: docentes portadores de qualifi-
cação profissional com nomeação provisória em
lugar de quadro;

c) 3.a prioridade: docentes portadores de habili-
tação própria com nomeação provisória em
lugar de quadro;

d) 4.a prioridade: docentes com nomeação defini-
tiva em lugar de quadro que pretendem transitar
de nível, grau de ensino ou grupo de docência
e sejam portadores de habilitação profissional
adequada, nos termos do artigo 72.o do Estatuto
da Carreira dos Educadores de Infância e dos
Professores dos Ensinos Básico e Secundário.

2 — Os candidatos ao concurso externo são ordena-
dos na sequência da última prioridade referente ao con-
curso interno nas seguintes prioridades:

a) 1.a prioridade: indivíduos qualificados profissio-
nalmente para o nível, grau de ensino e grupo
de docência a que se candidatam, que tenham
prestado num dos dois anos lectivos imediata-
mente anteriores ao concurso funções em esta-
belecimentos de educação ou de ensino públi-
cos;

b) 2.a prioridade: indivíduos qualificados profissio-
nalmente para o nível, grau de ensino e grupo
de docência a que se candidatam;

c) 3.a prioridade: pessoal docente vinculado deten-
tor de habilitação própria para os grupos de
docência carenciados ou para os grupos onde
não exista formação inicial qualificada a que
se candidatam, nos termos do n.o 2 do artigo 7.o;

d) 4.a prioridade: indivíduos portadores de habi-
litação própria para o nível, grau de ensino e
grupo de docência a que se candidatam, com
mais de seis anos de tempo de serviço docente;
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e) 5.a prioridade: indivíduos detentores de habi-
litação própria para os grupos de docência
carenciados ou para os grupos onde não exista
formação inicial qualificada, a que se candida-
tam, nos termos do n.o 1 do artigo 7.o

Artigo 14.o

Graduação dos candidatos detentores de qualificação
profissional para a docência

1 — A graduação dos candidatos detentores de qua-
lificação profissional para a docência é determinada nos
termos das alíneas seguintes:

a) Pela soma da classificação profissional, expressa
numa escala de 0 a 20, obtida de acordo com
a legislação em vigor à data da sua obtenção,
com a parcela N×1 valor, em que N é o quo-
ciente da divisão inteira por 365 do número de
dias de serviço docente ou equiparado, contado
a partir do dia 1 de Setembro do ano civil em
que o docente obteve qualificação profissional
para a educação pré-escolar, para o 1.o ciclo
do ensino básico ou para o grupo de docência
a que é opositor até ao dia 31 de Agosto do
ano imediatamente anterior à data da abertura
do concurso;

b) À soma da classificação profissional com a par-
cela N×1, nos termos da alínea anterior, é adi-
cionada a parcela n×0,5 valores, em que n é
o quociente da divisão inteira por 365 do
número de dias de serviço docente ou equipa-
rado prestados anteriormente à obtenção de
qualificação profissional;

c) Os docentes que, complementarmente à for-
mação profissional inicial, tenham concluído
um dos cursos identificados nos despachos refe-
ridos nos n.os 2 e 3 do artigo 55.o ou no n.o 4
do artigo 56.o do Estatuto da Carreira dos Edu-
cadores de Infância e dos Professores dos Ensi-
nos Básico e Secundário podem optar, para
efeitos de graduação profissional, entre a clas-
sificação profissional relativa à formação inicial
ou a classificação conjunta da formação inicial
e daquele curso;

d) Para efeitos do disposto na parte final da alínea
anterior e sempre que não tenha sido atribuída
classificação final ponderada, esta é encontrada
através da fórmula seguinte, cujo quociente é
arredondado à décima mais próxima:

3CP+2C
5

em que CP corresponde à classificação profis-
sional obtida na formação inicial e C corres-
ponde à classificação obtida no curso a que a
mesma alínea se refere.

2 — Considera-se tempo de serviço aquele que é o
prestado como educador de infância ou professor dos
ensinos básico ou secundário, sem prejuízo do disposto
nos artigos 36.o, 37.o e 38.o do Estatuto da Carreira
dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensi-
nos Básico e Secundário.

Artigo 15.o

Graduação de candidatos com habilitação própria para a docência

1 — A graduação de candidatos detentores de habi-
litação própria para a docência é determinada pela soma
da classificação académica, expressa na escala de 0 a
20, com a parcela N×1 valor, em que N é o quociente
da divisão inteira por 365 do número de dias de serviço
docente ou equiparado avaliado com menção de Satisfaz,
contado nos termos do regime geral da função pública,
prestado até ao dia 31 de Agosto do ano imediatamente
anterior à data de abertura de concurso.

2 — Na determinação da classificação académica
observa-se o seguinte:

a) Quando a habilitação própria exigir, para além
de um curso de média final, a aprovação em
cadeiras ad hoc, a classificação académica é cal-
culada através da fórmula seguinte, com apro-
ximação às décimas:

M=Mc+Ma
2

em que M corresponde à classificação acadé-
mica, Mc corresponde à média final do curso
e Ma corresponde à média das classificações
das cadeiras ad hoc, calculada até às décimas;

b) Quando a habilitação própria envolver a apro-
vação em mais de um curso, a classificação aca-
démica é a média aritmética, aproximada às
décimas, das classificações desses cursos;

c) Quando a habilitação própria exigir a posse de
um curso como via de acesso, a classificação
é a do curso exigido no respectivo escalão de
habilitações.

3 — O tempo de serviço considerado como condição
necessária para aquisição de habilitação própria para
os 2.o e 3.o ciclos do ensino básico ou para o ensino
secundário não é considerado para efeitos de graduação
nos termos deste artigo.

Artigo 16.o

Ordenação de candidatos

1 — A ordenação de candidatos detentores de qua-
lificação profissional para a docência faz-se, dentro dos
critérios de prioridade fixados no artigo 13.o, por ordem
decrescente da respectiva graduação.

2 — A ordenação de candidatos detentores de habi-
litação própria para a docência faz-se por ordem decres-
cente da respectiva graduação, de acordo com as normas
em vigor sobre habilitações próprias.

3 — Em caso de igualdade na graduação, a ordenação
dos candidatos respeita as preferências seguintes:

a) Candidatos relativamente aos quais seja maior
o resto da divisão inteira do número total de
dias de serviço docente ou equiparado por
365 dias;

b) Candidatos com classificação profissional ou
académica mais elevada;

c) Candidatos com maior idade.
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Artigo 17.o

Listas provisórias

1 — Terminada a verificação dos requisitos de admis-
são a concurso, são elaboradas as listas provisórias de
candidatos admitidos e ordenados e de candidatos
excluídos, as quais são publicitadas por aviso publicado
no Diário da República, 2.a série.

2 — Dos elementos constantes das listas provisórias,
bem como da transposição informática dos elementos que
o candidato registou no seu formulário de candidatura
expressos nos verbetes distribuídos pela Direcção-Geral
dos Recursos Humanos da Educação aos estabelecimen-
tos de educação ou de ensino, cabe reclamação, no prazo
de cinco dias a contar do dia imediato ao da publicitação
das listas.

3 — A reclamação é apresentada no local onde foi
entregue a candidatura, em formulário próprio da Direc-
ção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, dis-
ponível nas escolas e na Internet.

4 — Considera-se, para todos os efeitos, que a não
apresentação de reclamação equivale à aceitação de
todos os elementos referidos no n.o 2.

5 — Os candidatos cujas reclamações forem indefe-
ridas são notificados desse indeferimento no prazo de
30 dias a contar do termo do prazo para apresentação
das reclamações.

6 — As reclamações dos candidatos que não forem
notificados nos termos do número anterior conside-
ram-se deferidas.

7 — São admitidas desistências do concurso, ou de
parte das preferências manifestadas, desde que os res-
pectivos pedidos dêem entrada na Direcção-Geral dos
Recursos Humanos da Educação até ao termo do prazo
para as reclamações, não sendo, porém, admitidas quais-
quer outras alterações às preferências inicialmente
manifestadas.

Artigo 18.o

Listas definitivas

1 — Esgotado o prazo de notificação referido no n.o 5
do artigo anterior, as listas provisórias convertem-se em
definitivas, contendo as alterações decorrentes das recla-
mações julgadas procedentes e das provenientes das
desistências.

2 — As listas definitivas são homologadas pelo direc-
tor-geral dos Recursos Humanos da Educação.

3 — As listas de colocação, devidamente homologa-
das, são publicitadas, conjuntamente com as listas defi-
nitivas de ordenação e de exclusão de candidatos, por
aviso publicado no Diário da República, 2.a série.

4 — Das listas definitivas de colocação, de ordenação
e de exclusão cabe recurso hierárquico, sem efeito sus-
pensivo, a interpor, no prazo de oito dias, para o membro
do Governo competente.

Artigo 19.o

Apresentação

1 — Os candidatos colocados por transferência,
nomeação, afectação ou destacamento devem apresen-
tar-se, no 1.o dia útil do mês de Setembro, no esta-
belecimento de educação ou de ensino onde foram
colocados.

2 — Nos casos em que a apresentação, por motivo
de férias, maternidade, doença ou outro motivo previsto
na lei, não puder ser presencial, deve o candidato colo-
cado, no 1.o dia útil do mês de Setembro, por si ou
por interposta pessoa, comunicar o facto ao estabele-
cimento de educação ou de ensino, com apresentação,
no prazo de cinco dias, do respectivo documento com-
provativo, designadamente atestado médico.

Artigo 20.o

Aceitação

1 — Aquando da apresentação no estabelecimento de
educação ou de ensino onde foram colocados, prevista
no n.o 1 do artigo anterior, devem os candidatos mani-
festar, junto do órgão directivo desse estabelecimento,
a aceitação da colocação, mediante declaração datada
e assinada com o seguinte teor:

«Nome . . ., bilhete de identidade n.o . . ., declara acei-
tar a colocação obtida no concurso de educadores/pro-
fessores para o ano escolar de . . ., no estabelecimento
. . ./no quadro de zona pedagógica . . .»

2 — Os docentes dos quadros de zona pedagógica que
não tenham sido afectos a estabelecimentos de educação
ou de ensino cumprem o disposto no número anterior
junto da Direcção-Geral dos Recursos Humanos da
Educação.

3 — Os candidatos colocados por nomeação em qua-
dro de escola, na sequência do concurso externo, devem
cumprir o disposto no n.o 1 no prazo de oito dias seguin-
tes à publicitação da lista definitiva de colocações.

4 — Nas situações referidas nos n.os 2 e 3 ou quando
a apresentação não puder ser presencial podem os can-
didatos optar pelo envio, até ao último dia do prazo,
da declaração de aceitação através de correio registado
com aviso de recepção.

5 — A declaração relativa à colocação em lugar de
quadro de zona pedagógica ou quando a apresentação
não puder ser presencial deve ser remetida à Direc-
ção-Geral dos Recursos Humanos da Educação ou ao
respectivo estabelecimento de educação ou de ensino,
consoante os casos, até ao 1.o dia útil do mês de
Setembro.

6 — Da recepção da declaração referida nos números
anteriores é emitido o correspondente recibo compro-
vativo, servindo para o mesmo efeito o aviso de recepção
previsto no n.o 4.

7 — O não cumprimento dos deveres de apresentação
e aceitação é considerado, para todos os efeitos legais,
como não aceitação da colocação, determinando a:

a) Anulação da colocação obtida;
b) Exoneração do lugar em que o docente esteja

provido;
c) Impossibilidade de, no respectivo ano escolar

e no subsequente, o docente ser colocado em
exercício de funções docentes em estabeleci-
mento de educação ou de ensino público.

8 — O disposto no número anterior pode ser relevado
pelo director-geral dos Recursos Humanos da Educação
mediante requerimento devidamente fundamentado por
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razões de obtenção de colocação em lugares docentes
nas Regiões Autónomas ou por alteração significativa
das circunstâncias pessoais e familiares do candidato.

Artigo 21.o

Obrigações dos docentes dos quadros de zona pedagógica

1 — Os docentes providos em lugares dos quadros
de zona pedagógica devem obrigatoriamente aceitar o
serviço educativo que lhes for distribuído em qualquer
estabelecimento de educação ou de ensino integrado
no âmbito territorial desse quadro, por afectação ou
por recondução, nos termos do presente diploma.

2 — O não cumprimento da obrigação estatuída no
número anterior determina a aplicação do disposto nos
n.os 7 e 8 do artigo anterior.

3 — Os professores dos quadros de zona pedagógica
devem obrigatoriamente apresentar a candidatura pre-
vista no n.o 1 do artigo 9.o, contendo os elementos iden-
tificados nas alíneas a) e c) da mesma disposição, para
efeitos de graduação, ainda que não pretendam ser opo-
sitores ao concurso interno.

CAPÍTULO II

Necessidades permanentes das escolas

SECÇÃO I

Dotação de quadros

Artigo 22.o

Quadros de escola

1 — Para os efeitos decorrentes dos concursos, os
lugares de quadro de escola vagos são publicitados no
respectivo aviso de abertura.

2 — Os lugares de quadro de escola vagos são cal-
culados anualmente, de acordo com o disposto nos
números seguintes.

3 — A dotação dos quadros de educadores de infância
dos estabelecimentos de educação pré-escolar é fixada
de acordo com a frequência de cada sala dos jardins-
-de-infância, nos termos da legislação aplicável.

4 — A dotação dos quadros de professores das escolas
do 1.o ciclo do ensino básico é fixada de acordo com
as normas de constituição de turmas, as quais são esta-
tuídas por despacho do Ministro da Educação, mediada
a participação das organizações sindicais.

5 — A dotação dos quadros de professores dos esta-
belecimentos de ensino dos 2.o e 3.o ciclos do ensino
básico e do ensino secundário resulta do somatório dos
lugares referidos nas alíneas seguintes:

a) Lugares dos quadros que se encontrem pro-
vidos;

b) Lugares dos quadros sem titular;
c) Lugares correspondentes a horários completos

existentes no início do ano escolar em que se
realiza o concurso e ainda os resultantes das
variações das matrículas;

d) Lugares correspondentes a horários completos
existentes em novas escolas, a entrar na rede
no ano escolar a que o concurso respeita.

6 — A existência de horários completos no mesmo
estabelecimento de educação ou de ensino, para o
mesmo nível e grupo de docência, que sejam preen-
chidos em regime de destacamento ou de afectação por
mais de quatro anos seguidos origina a abertura da vaga
correspondente.

7 — As vagas correspondentes a lugares de quadro
já providos em anteriores concursos e que excedam as
necessidades reais do estabelecimento de educação ou
de ensino são extintas quando vagarem.

Artigo 23.o

Quadros de zona pedagógica

1 — A dimensão geográfica dos quadros de zona
pedagógica é fixada por portaria do Ministro da Edu-
cação, mediada a participação das organizações sin-
dicais.

2 — A dotação de lugares dos quadros de zona peda-
gógica é fixada por portaria conjunta dos Ministros das
Finanças e da Educação ou por portaria do Ministro
da Educação, consoante dessa alteração resulte ou não
aumento dos valores totais globais.

3 — A dotação dos lugares específicos para a edu-
cação e o ensino especial, para a educação extra-escolar
e para outras vertentes de apoio especializado, definida
por grau ou nível de ensino, é fixada nos termos do
número anterior.

Artigo 24.o

Recuperação de vagas

1 — Os concursos realizam-se com recuperação auto-
mática de vagas, de modo que cada candidato não seja
ultrapassado em qualquer das suas preferências por
outro candidato com menor graduação na mesma
prioridade.

2 — As vagas referidas no n.o 7 do artigo 22.o são
publicitadas no aviso de abertura como vagas negativas
do respectivo estabelecimento de educação ou de ensino
ou de quadro de zona pedagógica, não podendo ser
objecto de recuperação.

3 — De acordo com o estabelecido no n.o 1, cada
candidato pode indicar, de entre as suas preferências,
os estabelecimentos de educação ou de ensino e ou os
quadros de zona pedagógica em que pretende ser colo-
cado, independentemente de neles haver lugares vagos
à data da abertura do concurso.

SECÇÃO II

Concurso interno

Artigo 25.o

Lugares a concurso

Para efeitos de concurso interno, são considerados
todos os lugares vagos e os resultantes da recuperação
automática dos quadros de escola e de zona pedagógica,
sem prejuízo do disposto no n.o 2 do artigo anterior.

Artigo 26.o

Candidatos

1 — Podem ser opositores ao concurso interno os
docentes providos em lugar dos quadros de escola ou
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de zona pedagógica que pretendam ser transferidos para
outro quadro.

2 — Os docentes dos quadros na situação de licença
sem vencimento de longa duração podem candidatar-se
ao concurso interno, desde que tenham requerido o
regresso ao quadro de origem até ao final do mês de
Setembro do ano lectivo anterior àquele em que pre-
tendem regressar e tenham sido informados de inexis-
tência de vaga.

Artigo 27.o

Nomeação por transferência

Os docentes que mudam de quadro através de con-
curso interno consideram-se nomeados por transfe-
rência.

SECÇÃO III

Concurso externo

Artigo 28.o

Lugares a concurso

Para efeitos de concurso externo, são considerados
todos os lugares dos quadros dos estabelecimentos de
educação ou de ensino e de zona pedagógica não preen-
chidos pelo concurso interno.

Artigo 29.o

Candidatos

Podem ser opositores ao concurso externo os can-
didatos referidos no n.o 3 do artigo 6.o e no artigo 7.o

CAPÍTULO III

Necessidades residuais das escolas

SECÇÃO I

Identificação e suprimento das necessidades residuais

Artigo 30.o

Necessidades residuais

1 — As necessidades residuais de pessoal docente são
recolhidas pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos
da Educação, mediante proposta dos órgãos de gestão
dos estabelecimentos de educação ou de ensino ou de
agrupamentos, estruturada em horários, completos ou
incompletos, disponíveis.

2 — O processo e a data de recolha das necessidades
referidas no número anterior são definidos por despacho
do Ministro da Educação.

3 — O preenchimento dos horários é efectuado atra-
vés de destacamento, afectação ou contratação.

4 — São colocados em regime de destacamento:

a) Os docentes que se encontrem providos em qua-
dro de estabelecimentos de educação ou de
ensino nos quais se verifique em cada ano lectivo
a ausência de serviço educativo que lhes possa
ser distribuído, nos termos do regime do des-
tacamento por ausência de serviço previsto no
presente diploma;

b) Os docentes que requeiram o destacamento por
condições específicas, nos termos previstos no
presente diploma;

c) Os docentes que se apresentem ao concurso de
destacamento, nos termos previstos no presente
diploma.

5 — São colocados em regime de afectação os docen-
tes providos em lugar de quadro de zona pedagógica,
incluindo os que não tenham, nos termos do presente
diploma, obtido recondução.

6 — São colocados em regime de contrato adminis-
trativo de serviço docente os candidatos que, em sede
de concurso externo, não obtiveram colocação nos
quadros.

7 — O preenchimento dos horários é feito, sucessi-
vamente, de acordo com a seguinte ordem:

a) Destacamento dos docentes previstos na alí-
nea a) do n.o 4;

b) Destacamento dos docentes previstos na alí-
nea b) do n.o 4;

c) Afectação dos docentes previstos no n.o 5;
d) Destacamento dos docentes previstos na alí-

nea c) do n.o 4;
e) Contratação dos docentes previstos no n.o 6.

8 — O destacamento previsto na alínea a) do número
anterior realiza-se antes da mobilidade prevista nas alí-
neas b), c) e d) da mesma disposição; os destacamentos
das alíneas b) e d), bem como a afectação prevista na
alínea c), realizam-se, simultaneamente, de forma a pos-
sibilitar a recuperação de horários, sendo, contudo, res-
peitadas as prioridades referidas.

SECÇÃO II

Destacamento por ausência de serviço educativo

Artigo 31.o

Destacamento por ausência de serviço

1 — O destacamento por ausência de serviço pode
ocorrer relativamente aos docentes que se encontrem
nalguma das seguintes situações:

a) Providos em lugar dos quadros de estabeleci-
mentos de educação ou de ensino que tenham
sido objecto de extinção, fusão ou reestrutura-
ção e não tenham sido transferidos por ausência
de serviço nos termos do presente diploma;

b) Colocados em estabelecimentos de educação ou
de ensino nos quais se verifique, em cada ano
lectivo, a ausência de serviço educativo que lhes
possa ser distribuído.

2 — Os destacamentos previstos no presente artigo
têm a duração de um ano escolar.

Artigo 32.o

Procedimento

1 — Compete ao director-geral dos Recursos Huma-
nos da Educação efectivar o destacamento por ausência
de serviço, a pedido do docente ou por iniciativa da
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administração, para satisfação de necessidades residuais,
em horários correspondentes à componente lectiva dos
docentes a destacar.

2 — O destacamento por ausência de serviço efec-
tiva-se dando preferência aos candidatos voluntários,
com respeito pela sua graduação profissional, por ordem
decrescente da mesma, seguindo-se os candidatos não
voluntários, com respeito pela sua graduação profissio-
nal, por ordem crescente da mesma.

3 — Para efeitos de destacamento voluntário, podem
os docentes manifestar as suas preferências de acordo
com o disposto no artigo 12.o

4 — Quando o destacamento for efectuado por con-
veniência da administração, é exigido o acordo do
docente, desde que resulte para este mudança do muni-
cípio de origem ou de residência; se o lugar de origem
ou a residência do docente se situar na área dos muni-
cípios de Lisboa ou do Porto ou na área dos municípios
enunciados no número seguinte, o destacamento faz-se
para lugares neles situados, independentemente do
acordo do interessado.

5 — Para efeitos do número anterior, consideram-se,
relativamente a Lisboa, os municípios de Amadora, Odi-
velas, Vila Franca de Xira, Loures, Cascais, Sintra, Oei-
ras, Almada, Seixal, Barreiro, Montijo e Alcochete e,
relativamente ao Porto, os de Matosinhos, Maia, Gon-
domar, Valongo e Vila Nova de Gaia.

6 — O processo de destacamento por ausência de ser-
viço dos docentes dos quadros de estabelecimentos de
educação ou de ensino é desencadeado pela direcção
executiva da escola, mediante a identificação dos docen-
tes, de acordo com as seguintes regras:

a) Havendo no estabelecimento de educação ou
de ensino mais docentes interessados no des-
tacamento do que os que seja necessário colo-
car, os candidatos são indicados por ordem
decrescente da sua graduação profissional;

b) Havendo no estabelecimento de educação ou
de ensino um número insuficiente de docentes
interessados no destacamento, os docentes a
colocar são indicados respeitando a ordem cres-
cente da sua graduação profissional.

7 — No caso dos educadores de infância e dos pro-
fessores do 1.o ciclo do ensino básico de estabelecimen-
tos de educação não agrupados, a indicação prevista
no número anterior compete às direcções regionais de
educação.

8 — Da decisão de destacamento cabe recurso hie-
rárquico para o membro do Governo competente, sem
efeito suspensivo, no prazo de cinco dias.

SECÇÃO III

Destacamento por condições específicas

Artigo 33.o

Requisitos

1 — Os docentes dos quadros de estabelecimentos de
educação ou de ensino e dos quadros de zona peda-
gógica, incluindo os abrangidos pelo Decreto-Lei
n.o 29/2001, de 3 de Fevereiro, e ainda os que obtiveram

direito ao primeiro provimento em resultado de con-
curso externo aberto em Janeiro do próprio ano, podem
requerer destacamento por condições específicas para
estabelecimento de educação ou de ensino diverso
daquele em que se encontram, desde que:

a) Sejam portadores de doença incapacitante, nos
termos do despacho conjunto A-179/89-XI, de
12 de Setembro, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 219, de 22 de Setembro de
1989;

b) Sejam portadores de doença ou deficiência que
exija tratamento e apoio específico, ou apenas
um deles, que só possam ser assegurados fora
da localidade do estabelecimento de educação
ou de ensino em que se encontrem colocados
ou que dificulte a locomoção, exigindo meios
auxiliares de locomoção;

c) Tenham a seu cargo o cônjuge, ascendente ou
descendente portadores de doença ou deficiên-
cia nos termos mencionados na alínea b) que
exija um constante e especial apoio a prestar
em determinada localidade.

2 — Só é permitido o destacamento para o exercício
de funções docentes em horários declarados vagos para
todo o ano lectivo.

3 — Podem ser ocupados horários incompletos, desde
que a componente lectiva do docente corresponda ao
horário declarado.

Artigo 34.o

Procedimentos

1 — O requerimento do destacamento por condições
específicas é dirigido ao director-geral dos Recursos
Humanos da Educação, no prazo de cinco dias a contar
do 1.o dia útil subsequente à publicitação da lista defi-
nitiva de colocação dos concursos interno e externo,
sendo feito em modelo próprio da Direcção-Geral dos
Recursos Humanos da Educação, que contém os ele-
mentos necessários à graduação dos docentes reque-
rentes.

2 — O requerimento deve ser instruído com do-
cumento médico que ateste a situação de doença ou
deficiência, bem como com declaração, sob compro-
misso de honra, de verificação da situação referida na
alínea c) do n.o 1 do artigo anterior.

3 — Terminada a análise dos requerimentos, os inte-
ressados são notificados, por edital, a afixar nas direc-
ções regionais de educação, para, em sede de audiência
prévia escrita, dizerem, no prazo de três dias, o que
se lhes oferecer sobre o conteúdo da decisão final
provável.

4 — Para todos os efeitos, considera-se que a não
apresentação de resposta em sede de audiência prévia
equivale à aceitação tácita do conteúdo da decisão final
provável.

5 — A decisão final é afixada nas direcções regionais
de educação pelo prazo de oito dias.

6 — A decisão final provável, bem como a decisão
prevista no número anterior são ainda publicitadas atra-
vés da Internet.

7 — Da decisão cabe recurso hierárquico, sem efeito
suspensivo, a interpor no prazo de oito dias para o mem-
bro do Governo competente.
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SECÇÃO IV

Afectação

Artigo 35.o

Concurso de afectação

1 — Os docentes providos em lugares de quadro de
zona pedagógica têm, sem prejuízo da recondução a
que haja lugar nos termos do presente diploma, de apre-
sentar-se anualmente ao concurso de afectação.

2 — O concurso anual de afectação é aberto pela
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
pelo prazo de cinco dias contados a partir do 1.o dia
útil subsequente à publicitação da lista definitiva de colo-
cação dos concursos interno e externo.

Artigo 36.o

Apresentação a concurso de afectação

1 — A apresentação a concurso de afectação é feita
mediante o preenchimento de formulário adequado, de
modelo da Direcção-Geral dos Recursos Humanos da
Educação, no qual os professores ordenam, de acordo
com as suas preferências, os estabelecimentos de edu-
cação ou de ensino da área geográfica do quadro de
zona pedagógica a que se encontram vinculados.

2 — Quando a candidatura não esgote a totalidade
dos estabelecimentos de educação ou de ensino, con-
sidera-se que manifesta igual preferência por todos os
restantes estabelecimentos.

3 — No concurso de afectação, os candidatos mantêm
a posição relativa de ordenação da lista do concurso
interno ou externo.

4 — Os professores já providos em lugar de quadro
de zona pedagógica formalizam a candidatura junto do
órgão de administração e gestão do estabelecimento de
educação ou de ensino ou de escola sede do agrupa-
mento onde se encontram colocados; no caso de jar-
dins-de-infância e de escolas do 1.o ciclo não agrupados,
junto da respectiva direcção regional de educação.

5 — Os docentes que tenham obtido, pela primeira
vez, provimento em lugar de quadro de zona pedagógica,
formalizam a sua candidatura junto da Direcção-Geral
dos Recursos Humanos da Educação.

6 — A formalização das candidaturas previstas na
parte final do n.o 4 e no número anterior pode ser efec-
tuada através de correio registado com aviso de recep-
ção, enviado até ao último dia do prazo, servindo como
recibo comprovativo o aviso de recepção.

7 — A não apresentação a concurso determina a apli-
cação do disposto no n.o 7 do artigo 20.o

Artigo 37.o

Lista de afectação

1 — Os verbetes, contendo a transcrição informática
das preferências manifestadas, são enviados às escolas
ou sedes de agrupamento, que os farão chegar aos
interessados.

2 — Dos elementos constantes dos verbetes cabe
reclamação, no prazo de cinco dias a contar do dia ime-
diato ao da comunicação à escola ou sede de agru-
pamento.

3 — Para todos os efeitos, considera-se que a não
apresentação de reclamação equivale à aceitação tácita
dos elementos constantes dos verbetes.

4 — A reclamação é apresentada no local onde foi
entregue o formulário de manifestação de preferências.

5 — Os candidatos cujas reclamações forem indefe-
ridas são notificados desse indeferimento no prazo de
30 dias a contar do termo do prazo para apresentação
das reclamações.

6 — As reclamações dos candidatos que não forem
notificados nos termos do número anterior conside-
ram-se deferidas.

7 — O resultado das reclamações é publicitado na
Internet pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos
da Educação.

8 — A lista de afectação, homologada pelo director-
-geral dos Recursos Humanos da Educação, é publi-
citada mediante aviso publicado no Diário da República,
2.a série.

9 — Da lista de afectação cabe recurso hierárquico,
sem efeito suspensivo, a interpor, no prazo de oito dias
para o membro do Governo competente.

Artigo 38.o

Concretização da afectação

1 — A afectação é feita por um ano escolar.
2 — Os docentes providos em lugar de quadro de

zona pedagógica devem apresentar-se no 1.o dia útil
do mês de Setembro no estabelecimento de educação
ou de ensino onde forem afectos, sem prejuízo da apli-
cação do disposto no n.o 2 do artigo 19.o a que haja
lugar.

3 — Os docentes que até ao início do ano lectivo ainda
não tenham sido afectos, assegurarão no estabeleci-
mento de educação ou de ensino do quadro de zona
pedagógica a que pertencem que for indicado pela res-
pectiva direcção regional de educação o serviço que lhes
for atribuído, de acordo com os objectivos definidos
no n.o 1 do artigo 27.o do Estatuto da Carreira dos
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário.

Artigo 39.o

Recondução

1 — A recondução é feita por períodos sucessivos de
um ano, até ao máximo de três anos, incluído o primeiro
ano de afectação.

2 — Os docentes podem assinalar no formulário para
manifestação de preferências para afectação, previsto
no n.o 1 do artigo 36.o, a intenção de continuidade de
funções na escola a que foram afectos no ano anterior,
sendo colocados prioritariamente, caso exista horário
livre na escola; no caso de não existir esse horário livre,
integrarão a lista de ordenação para afectação.

3 — Os interessados devem fazer acompanhar o for-
mulário de uma declaração do órgão de direcção do
estabelecimento de educação ou de ensino ou do agru-
pamento, confirmando o exercício de funções nessa
escola no ano anterior.

4 — A lista das reconduções é homologada pelo direc-
tor-geral de Recursos Humanos da Educação.
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SECÇÃO V

Destacamento

Artigo 40.o

Concurso de destacamento

1 — Os docentes providos em lugares de quadro de
escola que tenham sido opositores a concurso podem
apresentar-se ao concurso de destacamento, sendo orde-
nados e colocados de acordo com as seguintes prio-
ridades:

a) 1.a prioridade: docentes cujo cônjuge ou equi-
parado seja funcionário ou agente e que, ao
abrigo da preferência conjugal, requeiram a sua
colocação nos termos do artigo 41.o;

b) 2.a prioridade: docentes não incluídos na alínea
anterior.

2 — O concurso anual de destacamento é aberto pela
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação,
onde as respectivas preferências são manifestadas, pelo
prazo de cinco dias contados a partir do 1.o dia útil
subsequente à publicitação da lista definitiva de colo-
cação dos concursos interno e externo.

3 — O destacamento é feito por um ano escolar.
4 — A apresentação a concurso de destacamento é

feita mediante o preenchimento de formulário ade-
quado, de modelo da Direcção-Geral dos Recursos
Humanos da Educação, no qual os professores ordenam,
para efeitos de destacamento, de acordo com as suas
preferências, os estabelecimentos de educação ou de
ensino.

5 — No concurso de destacamento os candidatos
mantêm a posição relativa de ordenação da lista do con-
curso interno e externo.

Artigo 41.o

Destacamento por preferência conjugal

1 — Para efeitos de destacamento ao abrigo da pre-
ferência conjugal, consideram-se funcionários ou agen-
tes os indivíduos que se encontrem providos em lugares
do quadro ou contratados em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento em órgãos ou serviços e orga-
nismos da administração central, regional ou local,
incluindo das Forças Armadas, bem como os aposen-
tados que à data da sua aposentação se encontravam
em qualquer das situações referidas e, ainda, os docentes
que, de acordo com a lista definitiva de colocações,
tenham adquirido direito ao primeiro provimento como
docentes do quadro.

2 — Independentemente de ambos os cônjuges serem
docentes de quadro de escola, apenas um deles pode
solicitar a sua colocação ao abrigo da preferência
conjugal.

3 — Os candidatos a destacamento ao abrigo da pre-
ferência conjugal apresentam, conjuntamente com o for-
mulário referido no n.o 4 do artigo anterior, declaração,
sob compromisso de honra, que contenha os seguintes
elementos informativos:

a) Estado civil, com identificação do cônjuge ou
equiparado;

b) Identificação e localização do serviço público
onde o cônjuge ou equiparado presta funções,
com indicação da natureza do respectivo vín-
culo.

4 — Para efeitos de destacamento ao abrigo da pre-
ferência conjugal, os candidatos podem concorrer aos
estabelecimentos de educação ou de ensino do concelho
onde se situa a residência familiar ou o local onde o
cônjuge exerça ou venha a exercer a sua actividade pro-
fissional no ano escolar a que o concurso respeita, não
podendo o número de estabelecimentos indicados exce-
der 50 nem corresponderem a nenhum estabelecimento
de educação ou de ensino do concelho onde se situa
aquele a cujo quadro o docente pertence ou em que
tenha obtido direito a provimento.

5 — Sempre que, à data de abertura do concurso,
não seja possível determinar o local onde o cônjuge
relativamente ao qual se pretende exercer a preferência
conjugal venha a desempenhar a sua actividade pro-
fissional no ano escolar a que o concurso respeita, a
colocação ao abrigo do disposto no presente artigo ape-
nas pode ser solicitada para o local de residência deste.

6 — O candidato não pode concorrer simultanea-
mente a estabelecimento de educação ou de ensino do
concelho onde se situa a residência familiar e onde o
cônjuge venha a exercer a sua actividade profissional
durante todo o ano lectivo a que o concurso respeita.

7 — Os docentes que tenham adquirido direito ao
primeiro provimento com nomeação definitiva,
mediante lista de colocações, podem beneficiar do
direito à colocação ao abrigo da preferência conjugal.

Artigo 42.o

Lista de destacamento

1 — Os verbetes, contendo a transcrição informática
das preferências manifestadas, são enviados às escolas
ou sedes de agrupamento, que os farão chegar aos
interessados.

2 — Dos elementos constantes dos verbetes cabe
reclamação, no prazo de cinco dias a contar do dia ime-
diato ao da comunicação à escola ou sede de agru-
pamento.

3 — Para todos os efeitos, considera-se que a não
apresentação de reclamação equivale à aceitação dos
elementos constantes dos verbetes.

4 — A reclamação é apresentada no local onde foi
entregue o formulário de manifestação de preferências.

5 — Os candidatos cujas reclamações forem indefe-
ridas são notificados desse indeferimento no prazo de
30 dias a contar do termo do prazo para apresentação
das reclamações.

6 — As reclamações dos candidatos que não forem
notificados nos termos do número anterior conside-
ram-se deferidas.

7 — A lista de destacamento, homologada pelo direc-
tor-geral dos Recursos Humanos da Educação, é publi-
citada por aviso publicado no Diário da República,
2.a série.

8 — Da lista de destacamento cabe recurso hierár-
quico, sem efeito suspensivo, a interpor no prazo de
oito dias para o membro do Governo competente.

SECÇÃO VI

Contrato

Artigo 43.o

Contratação

1 — A Direcção-Geral dos Recursos Humanos da
Educação elabora a lista de colocação para efeitos da
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contratação, sendo essa lista homologada pelo direc-
tor-geral dos Recursos Humanos da Educação.

2 — A ordenação na lista de colocação tem neces-
sariamente em conta a ordenação dos candidatos não
colocados no concurso externo, bem como as manifes-
tações de preferências e de vontade referidas nas alí-
neas d), f) e g) do n.o 1 do artigo 9.o

3 — A lista de colocação é publicitada em local de
fácil acesso para os candidatos e na Internet por um
prazo de cinco dias.

4 — Da lista de colocação cabe recurso hierárquico,
sem efeito suspensivo, a interpor no prazo de oito dias
para o membro do Governo competente.

5 — A aceitação da colocação faz-se no prazo de três
dias contados a partir do dia seguinte ao da afixação
da respectiva lista.

6 — A não aceitação no prazo previsto no número
anterior determina o impedimento de prestar serviço
nesse ano escolar em qualquer estabelecimento de edu-
cação ou de ensino público e a retirada automática do
candidato da lista de colocação, desencadeando a oferta
de escola prevista no artigo seguinte.

Artigo 44.o

Oferta de escola

1 — As necessidades residuais de pessoal docente que
não puderem ser supridas nos termos dos artigos ante-
riores são-no por contratação resultante de oferta de
escola.

2 — Compete ao órgão de gestão dos estabelecimen-
tos de educação ou de ensino ou dos agrupamentos
de escolas ou, no caso dos jardins-de-infância e das esco-
las do 1.o ciclo do ensino básico não agrupados, às direc-
ções regionais de educação proceder a uma oferta de
emprego, que tem como destinatários os indivíduos pos-
suidores, no momento dessa oferta, das aptidões e dos
requisitos gerais, especiais e habilitacionais exigidos para
o exercício da função docente.

3 — Os órgãos de gestão referidos no número anterior
devem enviar atempadamente à respectiva direcção
regional de educação, que a remeterá à Direcção-Geral
dos Recursos Humanos da Educação, informação sobre
os horários objecto da oferta de emprego e a data de
início da oferta de escola.

4 — A Direcção-Geral dos Recursos Humanos da
Educação publicita através da Internet a lista de ofertas
regionais a nível nacional pelo prazo de cinco dias a
contar do envio pelas escolas.

5 — A graduação na lista de ordenação dos candi-
datos não colocados no concurso anual de contratação
referido no artigo anterior é considerada como factor
obrigatório e preferencial na colocação por oferta de
escola.

CAPÍTULO IV

Transferência por ausência de serviço

Artigo 45.o

Transferência

1 — Compete ao director-geral dos Recursos Huma-
nos da Educação efectivar a transferência por ausência
de serviço docente dos docentes dos quadros de esta-
belecimentos de educação ou de ensino que venham
a ser objecto de extinção, fusão ou reestruturação.

2 — A transferência pode ocorrer para quadro de
escola ou para quadro de zona pedagógica, desde que,
neste caso, haja acordo do interessado.

3 — As transferências por ausência de serviço efec-
tivam-se em momento anterior ao concurso.

4 — Os docentes transferidos nos termos do presente
artigo não podem candidatar-se ao concurso interno cor-
respondente ao ano escolar em que a transferência pro-
duz efeitos.

5 — O docente transferido nos termos do presente
artigo pode requerer o regresso à escola de origem,
desde que nesta se verifique, no prazo de dois anos
após a transferência, a ocorrência de uma vaga no
mesmo nível de ensino e grupo de docência.

Artigo 46.o

Identificação dos docentes a transferir

1 — A identificação dos docentes a transferir por
ausência de serviço obedece às seguintes regras:

a) Havendo no estabelecimento de educação ou
de ensino mais docentes interessados na trans-
ferência do que os que seja necessário transferir,
os candidatos são indicados por ordem decres-
cente da sua graduação profissional;

b) Havendo no estabelecimento de educação ou
de ensino um número insuficiente de docentes
interessados na transferência, os docentes a
transferir são indicados respeitando a ordem
crescente da sua graduação profissional.

2 — No caso dos educadores de infância e dos pro-
fessores do 1.o ciclo do ensino básico de estabelecimen-
tos não agrupados, a indicação prevista no número ante-
rior compete à direcção regional de educação respectiva.

Artigo 47.o

Manifestação de preferências

1 — Para efeitos de transferência por ausência de ser-
viço podem os docentes manifestar as suas preferências
de acordo com o disposto no artigo 12.o

2 — Quando a transferência for efectuada por con-
veniência da administração, é exigido o acordo do
docente, desde que resulte para este mudança do muni-
cípio de origem ou de residência; se o lugar de origem
ou a residência do docente se situar na área dos muni-
cípios de Lisboa ou do Porto ou na área dos municípios
enunciados no número seguinte, a transferência faz-se
para lugares neles situados, independentemente do
acordo do interessado.

3 — Para efeitos do número anterior, consideram-se,
relativamente a Lisboa, os municípios de Amadora, Odi-
velas, Vila Franca de Xira, Loures, Cascais, Sintra, Oei-
ras, Almada, Seixal, Barreiro, Montijo e Alcochete e,
relativamente ao Porto, os de Matosinhos, Maia, Gon-
domar, Valongo e Vila Nova de Gaia.

Artigo 48.o

Lista provisória de docentes a transferir

1 — Identificados e graduados os docentes a transferir
por ausência de serviço, a Direcção-Geral dos Recursos
Humanos da Educação publicita, nos estabelecimentos
de educação ou de ensino e através da Internet, a lista
provisória de ordenação e colocação, dando preferência
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aos candidatos voluntários, com respeito pela sua gra-
duação profissional, por ordem decrescente da mesma,
seguindo-se os candidatos não voluntários, com respeito
pela sua graduação profissional, por ordem crescente
da mesma.

2 — Dos elementos constantes da lista provisória,
bem como dos expressos nos verbetes distribuídos pela
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
aos estabelecimentos de educação ou de ensino, cabe
reclamação no prazo de cinco dias a contar do dia ime-
diato ao da publicitação das listas.

3 — A reclamação é apresentada no local onde foi
entregue a candidatura, em formulário próprio da Direc-
ção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, dis-
ponível nas escolas e na Internet.

4 — Para todos os efeitos, considera-se que a não
apresentação de reclamação equivale à aceitação de
todos os elementos referidos no n.o 2.

5 — Os candidatos cujas reclamações forem indefe-
ridas são notificados desse indeferimento, no prazo de
15 dias a contar do termo do prazo para apresentação
das reclamações.

6 — As reclamações dos candidatos que não forem
notificados nos termos do número anterior conside-
ram-se deferidas.

Artigo 49.o

Lista definitiva

1 — Esgotado o prazo de reclamação referido no n.o 2
do artigo anterior, as listas provisórias convertem-se em
definitivas, contendo as alterações decorrentes das recla-
mações julgadas procedentes e das provenientes das
desistências.

2 — As listas definitivas são homologadas pelo direc-
tor-geral dos Recursos Humanos da Educação.

3 — As listas definitivas são publicitadas por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série.

4 — Das listas definitivas de transferência cabe
recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, a interpor
no prazo de oito dias para o membro do Governo
competente.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 50.o

Quadro único e quadro geral

Para efeitos do presente diploma, consideram-se titu-
lares de quadro de escola os educadores de infância
do quadro único e os professores do 1.o ciclo do ensino
básico do quadro geral.

Artigo 51.o

Transferência entre quadro de escola e quadro de zona pedagógica

Os docentes titulares de quadro de escola com nomea-
ção definitiva que, nos termos do presente diploma,
obtenham lugar em quadro de zona pedagógica mantêm,
sem prejuízo das obrigações inerentes à pertença a este
quadro, os direitos anteriormente adquiridos.

Artigo 52.o

Falsas declarações

Às falsas declarações e às falsas confirmações de ele-
mentos informativos necessários à instrução dos pro-

cessos previstos no presente diploma é aplicável o dis-
posto nos n.os 7 e 8 do artigo 20.o, sem prejuízo dos
procedimentos disciplinar e criminal a que haja lugar,
nos termos da lei.

Artigo 53.o

Profissionalização em serviço

1 — O disposto no Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de
Agosto, aplica-se aos professores colocados nos termos
do presente diploma.

2 — Os docentes do quadro com nomeação provisória
que, chamados para a realização da profissionalização
em serviço, a não puderam realizar por se encontrarem
nalguma das seguintes situações fazem a sua profissio-
nalização quando cessar essa situação:

a) Prestação de serviço militar obrigatório;
b) Exercício de qualquer cargo previsto no Decre-

to-Lei n.o 901/76, de 31 de Dezembro;
c) Licença sem vencimento prevista no Decreto-

-Lei n.o 519-E1/79, de 29 de Dezembro;
d) Exercício de funções em organizações inter-

nacionais;
e) Exercício de funções como cooperantes.

3 — Para efeitos do concurso, considera-se que os
docentes referidos no número anterior terminaram a
sua profissionalização na data em que a teriam concluído
se não se tivesse verificado as referidas situações e se
tivessem demorado exactamente o mesmo tempo em
profissionalização.

Artigo 54.o

Educação moral e religiosa católica

Mantém-se em vigor o Decreto-Lei n.o 407/89, de
18 de Novembro, devendo entender-se que todas as
remissões nele feitas para o Decreto-Lei n.o 18/88, de
21 de Janeiro, o passam a ser para as disposições cor-
respondentes do presente diploma.

Artigo 55.o

Reconversão

Os docentes, em particular os que possam ser abran-
gidos pelo destacamento ou transferência por ausência
de serviço, nos termos do presente diploma, podem ser
reconvertidos, através de complementos de formação,
para o exercício de novas funções docentes, nos termos
previstos em regulamentação própria, mediada a par-
ticipação das organizações sindicais.

Artigo 56.o

Outras formas de mobilidade

A mobilidade prevista nos artigos 67.o e 68.o do Esta-
tuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Pro-
fessores dos Ensinos Básico e Secundário deve estar
concluída e comunicada às escolas até 31 de Maio de
cada ano.

Artigo 57.o

Vigência

A regra de anualidade do concurso prevista no n.o 2
do artigo 8.o pode ser alterada, por decreto-lei, con-
siderando os interesses e a estabilidade do funciona-
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mento do sistema educativo, mediada a participação das
organizações sindicais.

Artigo 58.o

Prazos

1 — À contagem dos prazos prevista no presente
diploma aplica-se o disposto no n.o 1 do artigo 72.o
do Código do Procedimento Administrativo.

2 — Aos prazos fixados no presente diploma acrescem
as seguintes dilações:

a) 5 dias seguidos, se os interessados residirem ou
se encontrarem nas Regiões Autónomas;

b) 15 dias seguidos, se os interessados residirem
ou se encontrarem em país estrangeiro.

Artigo 59.o

Legislação subsidiária

Em tudo o que não estiver regulado no presente
diploma é aplicável o regime geral de recrutamento da
função pública.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

Artigo 60.o

Candidatura especial ao concurso externo

Até à revisão dos actuais grupos de docência, os can-
didatos ao concurso externo com qualificação profis-
sional para leccionar os grupos de docência 05, 07 e
08 podem ser opositores aos três grupos.

Artigo 61.o

Quadros de zona pedagógica

1 — Os quadros distritais de vinculação de educado-
res de infância e de professores do 1.o ciclo do ensino
básico, criados pelo Decreto-Lei n.o 35/88, de 4 de Feve-
reiro, passam a designar-se por quadros de zona
pedagógica.

2 — A adequação do âmbito geográfico dos quadros
distritais de vinculação aos quadros de zona pedagógica
é feita por portaria, mediada a participação das orga-
nizações sindicais.

3 — As direcções regionais de educação devem pro-
ceder à transição para os quadros de zona pedagógica
dos docentes providos à data nos quadros distritais de
vinculação, mediante concurso a realizar em data prévia
à realização do concurso para selecção e recrutamento
de pessoal docente e regulado pela portaria referida
no número anterior.

4 — A transição efectua-se de acordo com a mani-
festação de preferências e com a graduação profissional.

5 — A lista provisória de transição, da qual consta
a graduação profissional de cada candidato, é afixada
nas direcções regionais de educação.

6 — A lista provisória converte-se em definitiva
decorridos cinco dias contados a partir da data da afi-
xação e decididas as reclamações apresentadas.

7 — A lista definitiva é homologada pelo competente
director regional da Educação e publicitada mediante
aviso publicado no Diário da República, 2.a série.

8 — Da lista definitiva cabe recurso hierárquico, sem
efeito suspensivo, a interpor, no prazo de oito dias, para
o membro do Governo competente.

Artigo 62.o

Candidatos portadores de habilitação própria para a docência

1 — Até ao concurso para o ano lectivo de 2006-2007,
inclusive, poderão candidatar-se aos concursos para o
preenchimento de lugares dos quadros indivíduos por-
tadores de habilitação própria para a docência.

2 — Os candidatos referidos no número anterior são
ordenados imediatamente antes da alínea e) do n.o 2
do artigo 13.o

Artigo 63.o

Situações específicas de graduação profissional

1 — Para os educadores de infância e professores do
1.o ciclo do ensino básico é ainda considerado, para
efeitos de graduação profissional, como tempo após a
profissionalização o tempo de frequência, com apro-
veitamento, respectivamente, do curso de promoção a
educador de infância e dos cursos geral e especial das
escolas de magistério primário, ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 111/76, de 7 de Fevereiro.

2 — A graduação profissional dos professores rein-
tegrados nos quadros com nomeação definitiva que
adquiriram a categoria de efectivo sob proposta da
Comissão para a Reintegração dos Servidores Civis do
Estado, que não sejam profissionalizados, é a soma da
classificação académica com a parcela N × 1 valor, em
que N é o quociente da divisão inteira por 365 do número
de dias de serviço docente ou equiparado avaliado com
menção de Satisfaz contados a partir do dia 1 de Setem-
bro do ano em que foram considerados reintegrados
até ao dia 31 de Agosto imediatamente anterior ao
concurso.

3 — A graduação profissional dos professores dos
quadros com nomeação definitiva que adquiriram a cate-
goria de efectivo ao abrigo do disposto no n.o 2 do
artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 150-A/85, de 8 de Maio,
na redacção dada pela Lei n.o 8/86, de 15 de Abril,
que não sejam profissionalizados, é a soma da classi-
ficação académica com a parcela N × 1, valor, em que
N é o quociente da divisão inteira por 365 do número
de dias de serviço docente ou equiparado avaliado com
menção de Satisfaz contados a partir do dia 1 de Setem-
bro de 1985 até ao dia 31 de Agosto imediatamente
anterior ao concurso.

4 — Os docentes com habilitação suficiente, integra-
dos excepcionalmente nos quadros de escola e de zona
pedagógica e que se encontrem a realizar o comple-
mento de formação, concorrem em 4.a prioridade para
efeitos do n.o 1 do artigo 13.o do presente diploma.

Artigo 64.o

Ordenamento da rede escolar

O artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 412/80, de 27 de
Setembro, e os artigos 69.o a 71.o do Decreto-Lei
n.o 35/88, de 4 de Fevereiro, mantêm-se em vigor até
à revisão das disposições sobre o reordenamento e rea-
justamento anual da rede escolar.
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Artigo 65.o

Correspondência de serviços

Enquanto não for publicado o decreto regulamentar
previsto no n.o 1 do artigo 35.o do Decreto-Lei
n.o 208/2002, de 17 de Outubro, relativo à Direcção-
-Geral dos Recursos Humanos da Educação, as refe-
rências feitas no presente diploma a este serviço con-
sideram-se feitas à Direcção-Geral da Administração
Educativa.

Artigo 66.o

Produção de efeitos

1 — O presente diploma é aplicável aos concursos
relativos ao ano escolar de 2004-2005 e aos posteriores.

2 — Relativamente ao ano escolar de 2003-2004 é
extinto o concurso da fase regional, previsto no
artigo 67.o do Decreto-Lei n.o 18/88, de 21 de Janeiro,
passando a segunda parte do concurso regulado pelo
mesmo diploma a abranger horários completos e horá-
rios incompletos.

3 — Verificada a previsão do número anterior, os can-
didatos da 6.a, 10.a e 11.a prioridades do Decreto-Lei
n.o 18/88, de 21 de Janeiro, podem fazer as suas opções
de acordo com as preferências referidas no n.o 5 do
artigo 12.o

4 — Os docentes profissionalizados em 2003 podem
candidatar-se à segunda parte do concurso a que se
refere o n.o 2, na 6.a prioridade prevista no artigo 42.o
do Decreto-Lei n.o 18/88, de 21 de Janeiro.

5 — No ano escolar de 2003-2004, para acorrer a
necessidades transitórias de preenchimento de lugares
referidos no artigo 58.o do Decreto-Lei n.o 35/88, de
4 de Fevereiro, observam-se as seguintes regras:

a) Para efeitos do disposto no artigo 79.o do Decre-
to-Lei n.o 35/88, de 4 de Fevereiro, os candidatos
devem entregar a declaração de disponibilidade
de colocação nos últimos três dias úteis de
Agosto de 2003;

b) O prazo de decisão de reclamação previsto no
n.o 3 do artigo 80.o do Decreto-Lei n.o 35/88,
de 4 de Fevereiro, é de quatro dias;

c) Para efeitos do disposto no n.o 4 do artigo 80.o
do Decreto-Lei n.o 35/88, de 4 de Fevereiro,
logo que esteja concluída a afectação de todos
os docentes do quadro distrital de vinculação
respectivo, os candidatos serão colocados con-
soante a sua ordenação e as preferências mani-
festadas para efeitos de celebração do respectivo
contrato.

6 — O concurso de transição previsto no artigo 61.o
realiza-se em 2003.

Artigo 67.o

Norma revogatória

São revogados:

a) O Decreto-Lei n.o 18/88, de 21 de Janeiro;
b) O Decreto-Lei n.o 35/88, de 4 de Fevereiro, com

excepção do seu artigo 75.o;
c) O artigo 123.o do Estatuto da Carreira dos Edu-

cadores de Infância e dos Professores dos Ensi-
nos Básico e Secundário, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril;

d) O Decreto-Lei n.o 384/93, de 18 de Novembro,
com excepção dos seus artigos 1.o e 14.o;

e) O Decreto-Lei n.o 43-A/97, de 17 de Fevereiro;
f) O Despacho Normativo n.o 77/88, de 19 de

Agosto, publicado no Diário da República,
1.a série, de 3 de Setembro de 1988;

g) O Despacho Normativo n.o 95/89, de 12 de
Outubro, publicado no Diário da República,
1.a série, de 13 de Outubro de 1989;

h) O despacho n.o 37/ME/94, de 11 de Julho, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 182,
de 8 de Agosto de 1994.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de
Janeiro de 2003. — José Manuel Durão Barroso — Maria
Manuela Dias Ferreira Leite — José David Gomes Justino.

Promulgado em 10 de Fevereiro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 14 de Fevereiro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa Regional

Decreto Legislativo Regional n.o 3/2003/A

Alteração do Decreto Legislativo Regional n.o 14/89/A, de 10 de
Agosto, que estabelece benefícios para os dadores benévolos
de sangue.

O Decreto Legislativo Regional n.o 14/89/A, de 10
de Agosto, contém diversas formas de reconhecer e pre-
miar os dadores benévolos de sangue.

Contudo, nada refere quanto à justificação de faltas
ao trabalho por motivo de dação de sangue, o que pode
constituir um entrave à obtenção dos resultados pre-
tendidos.

O presente diploma visa corrigir esse lapso, utilizan-
do-se para o efeito uma redacção semelhante à que
consta do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 294/90, de 21
de Setembro, de modo a assegurar a igualdade de tra-
tamento relativamente aos restantes cidadãoes nacio-
nais.

Assim, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores,
nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 227.o da
Constituição da República e da alínea c) do n.o 1 do
artigo 31.o do Estatuto Político-Administrativo da
Região Autónoma dos Açores, decreta o seguinte:

Artigo único

É aditado ao Decreto Legislativo Regional
n.o 14/89/A, de 10 de Agosto, o artigo 12.o-A, com a
seguinte redacção:

«Artigo 12.o-A

1 — Aos dadores benévolos de sangue é concedida
autorização para se ausentarem das suas actividades a
fim de darem sangue, por solitiação de qualquer dos
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serviços de saúde da Região ou por iniciativa própria,
salvo quando haja motivos urgentes e inadiáveis de ser-
viço que naquele momento desaconselhem o seu afas-
tamento do local de trabalho.

2 — No caso previsto no número anterior, se não se
comprovar a apresentação do trabalhador no local da
colheita de sangue, a falta ao trabalho é considerada,
nos termos da lei, como injustificada, sem prejuízo do
procedimento disciplinar a que haja lugar.

3 — As ausências ao trabalho a que se refere o n.o 1
não determinam a perda de quaisquer direitos ou rega-
lias e, designadamente, não são descontadas nas licenças,
não reduzem prémios de assiduidade, nem determinam
a perda do subsídio de refeição.»

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 23 de Janeiro de
2003.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Fernando Manuel Machado Menezes.

Assinado em Angra do Heroísmo em 10 de Feve-
reiro de 2003.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

Decreto Legislativo Regional n.o 4/2003/A

Aplica à Região Autónoma dos Açores a Lei n.o 116/99,
de 4 de Agosto (regime geral das contra-ordenações laborais)

A Lei n.o 116/99, de 4 de Agosto, aprovou o regime
geral das contra-ordenações laborais e operou a revo-
gação do anterior regime jurídico constante do Decreto-
-Lei n.o 491/85, de 26 de Novembro.

Nos termos da referida lei, o produto das coimas
reverte, entre outros destinos, para o Instituto de Desen-
volvimento e Inspecção das Condições de Trabalho.

Na Região, atenta a organização própria dos serviços
da administração regional, importa adaptar as dispo-
sições legais respeitantes ao destino das coimas.

Assim, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores
decreta, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 227.o
da Constituição da República e da alínea c) do n.o 1
do artigo 31.o do Estatuto Político-Administrativo da
Região Autónoma dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

A aplicação da Lei n.o 116/99, de 4 de Agosto, à
Região Autónoma dos Açores faz-se tendo em conta
as especificidades constantes do presente diploma.

Artigo 2.o

Destino das coimas

1 — Em processos cuja instrução esteja cometida à
Inspecção Regional do Trabalho, sem prejuízo do dis-
posto no número seguinte, o produto das coimas apli-
cadas reverte para o Gabinete de Gestão Financeira
do Emprego.

2 — Tendo em conta o disposto no número anterior,
o produto das coimas aplicadas em matéria de segu-
rança, higiene e saúde no trabalho reverte em 50% para
o Fundo de Actualização de Pensões, ficando o restante
consignado ao suporte dos custos de funcionamento e
despesas processuais da Inspecção Regional do Tra-
balho.

3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
consideram-se custos de funcionamento, designada-
mente, as despesas inerentes a formação de pessoal das
áreas de inspecção do trabalho e prevenção de riscos
profissionais e as acções de formação e sensibilização,
bem como aquisição de equipamento destinado ao exer-
cício das funções de prevenção e de inspecção.

Artigo 3.o

Disposição transitória

O disposto no presente diploma aplica-se aos pro-
cessos em fase de instrução, não prejudicando o destino
do produto das coimas resultantes da aplicação do
Decreto Legislativo Regional n.o 14/90/A, de 7 de
Agosto.

Artigo 4.o

Revogação

São revogados os Decretos Legislativos Regionais
n.os 17/86/A, de 16 de Agosto, e 14/90/A, de 7 de Agosto.

Artigo 5.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 23 de Janeiro de
2003.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Fernando Manuel Machado Menezes.

Assinado em Angra do Heroísmo em 10 de Feve-
reiro de 2003.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acórdão n.o 1/2003 — Processo n.o 609/02

Conclusão em 16 de Janeiro de 2003, ao Ex.mo Con-
selheiro Relator.

I — 1.1 — Alfredo Leal Teixeira, recorrente nos
autos de processo crime n.o 725/2001 da Relação do
Porto, notificado do Acórdão proferido em 24 de Outu-
bro de 2001, dele interpôs, para este Supremo Tribunal,
recurso extraordinário para fixação de jurisprudência,
concluindo na sua respectiva motivação:

1.o O presente recurso extraordinário para fixação
de jurisprudência é interposto do Acórdão pro-
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ferido em 24 de Outubro de 2001 pela 4.a Secção
do Tribunal da Relação do Porto, que negou
provimento ao recurso interposto pelo recor-
rente, o qual está em oposição com o Acórdão
proferido em 10 de Fevereiro de 2000 pelo Tri-
bunal da Relação de Lisboa sobre a mesma
questão de direito e no domínio da mesma legis-
lação em vigor;

2.o Do acórdão recorrido não é possível recurso
ordinário e a mesma decisão já transitou em
julgado em data posterior à data do trânsito
em julgado do acórdão fundamento;

3.o Essas duas decisões são substancialmente opos-
tas e contraditórias entre si, pelo que estão
preenchidos os requisitos para a interposição
de recurso extraordinário para fixação de juris-
prudência previstos nos artigos 400.o, n.o 1, alí-
nea c), 437.o, n.o 2, e 438.o, n.o 1, todos do
Código de Processo Penal (CPP);

4.o O acórdão recorrido violou o artigo 256.o, n.o 1,
alínea a), do Código Penal e o artigo 68.o, n.o 1,
alínea a), do Código de Processo Penal, na
redacção dada pela Lei n.o 59/98, de 25 de
Agosto;

5.o Nos termos do decidido no Assento n.o 9/2000,
do Supremo Tribunal de Justiça, publicado no
Diário da República, 1.a série, de 27 de Maio
de 2000, no recurso de fixação de jurisprudência
deve constar, sob pena de rejeição, o sentido
em que deve fixar-se jurisprudência cuja fixação
é pretendida.

Nestes termos, e com o douto suprimento dos vene-
randos juízes conselheiros, deve o presente recurso
extraordinário para fixação de jurisprudência ser admi-
tido e em consequência deve fixar-se a seguinte juris-
prudência:

«Quando os interesses, imediatamente protegidos
pela incriminação, sejam, simultaneamente, do Estado
e de particulares, como acontece com o crime de fal-
sificação de documento, previsto e punido pela alínea a)
do n.o 1 do artigo 256.o do Código Penal vigente, a
pessoa que tenha sofrido danos em consequência da
sua prática tem legitimidade para se constituir assis-
tente.»

1.2 — Aposto o visto do Ministério Público, que
entendeu mostrarem-se preenchidos os requisitos legais
para o prosseguimento dos autos como recurso extraor-
dinário para fixação de jurisprudência, e colhidos os
restantes vistos, foram os autos presentes à conferência
para conhecer e decidir da questão preliminar.

E, por Acórdão de 18 de Abril de 2002, decidiu-se
pelo prosseguimento do recurso, por se entender que
o mesmo fora tempestivo, interposto por quem tem legi-
timidade e se verifica oposição relevante de acórdãos.

1.3 — Pode questionar-se se tem agora lugar uma
nova apreciação da questão já decidida da oposição de
acórdãos.

Já foi respondido negativamente a partir da inexis-
tência no CPP de uma norma idêntica à que então dis-
ciplinava semelhante recurso no Código de Processo
Civil então em vigor [artigo 766.o, n.o 3 — o tribunal
pleno, ao apreciar um recurso para si interposto, nos
termos previstos naquele diploma, começava por conhe-
cer novamente da questão da oposição e só entrava

no conhecimento da questão de fundo se concluísse uma
outra vez pela existência de oposição.] (1)

Já no sentido positivo se pronunciou este Tribunal (2),
considerando que, apesar de o novo Código de Processo
Penal ter rompido abertamente com a tradição que, há
quase um século, geminou os recursos penais e cíveis,
passando aqueles a obedecer a princípios próprios, for-
mando uma estrutura normativa autónoma, onde não
se contém uma norma de sentido idêntico à do falado
n.o 3 do artigo 766.o do CPC, não faria sentido atribuir
carácter definitivo ao julgamento prévio da oposição
de acórdãos, dada a diversa composição do Tribunal
em conferência e em pleno.

Com efeito, enquanto na conferência, em que é deci-
dida a questão prévia, intervêm só o presidente da sec-
ção, o relator e dois juízes-adjuntos (artigo 419.o, n.o 1,
por força do n.o 3 do artigo 441.o), no plenário intervêm
todos os juízes das secções criminais e o Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça.

Pode, assim, questionar-se, perante composição tão
díspar, se a decisão da conferência sobre um pressuposto
fundamental deste recurso extraordinário (a oposição
de julgados) vincula um tribunal de composição muito
mais amplo. (3)

Mas, como se decidiu e demonstrou no acórdão sobre
a questão preliminar, verificam-se os pressupostos do
recurso extraordinário para fixação de jurisprudência.

1.3.1 — Com efeito, no que se refere à legitimidade,
teve-se em consideração quer o teor literal do n.o 1
do artigo 437.o do CPP quer o específico desenho do
caso sujeito.

O recorrente que apresentara queixa crime pelo crime
de falsificação requereu, findo o inquérito, a sua cons-
tituição como assistente, pretensão recusada por des-
pacho que, face à natureza do crime participado, enten-
deu que carecia o requerente de legitimidade para
aquela constituição, despacho confirmado pelo acórdão
recorrido, que negou provimento ao recurso.

Conclui-se que a decisão recorrida foi proferida con-
tra o recorrente ou, ao menos, que este viu o seu direito
«afectado» pela decisão [artigo 401.o, n.o 1, alíneas b)
e d), do CPP].

Mas teve-se em atenção o disposto no n.o 1 do
artigo 437.o do CPP («1 — Quando, no domínio da
mesma legislação, o Supremo Tribunal de Justiça pro-
ferir dois acórdãos que, relativamente à mesma questão
de direito, assentem em soluções opostas, o Ministério
Público, o arguido, o assistente ou as partes civis podem
recorrer, para o pleno das secções criminais, do acórdão
proferido em último lugar.»), que leva à conclusão de
que, do elenco daqueles que têm legitimidade para
recorrer, à luz do preceito geral do artigo 401.o, ficam
arredados os referidos na alínea d): «Aqueles que tive-
rem sido condenados ao pagamento de quaisquer impor-
tâncias, nos termos deste Código, ou tiverem a defender
um direito afectado pela decisão».

Ora, não sendo o recorrente assistente, poderia pôr-se
em causa, face ao teor literal daquele n.o 1, a sua legi-
timidade para este recurso extraordinário.

Sucede, no entanto, que no recurso interposto para
a Relação do Porto, onde foi proferido o acórdão recor-
rido, a questão de fundo é exactamente a da legitimidade
do recorrente para se constituir assistente. A questão
de fundo confunde-se, pois, com a questão da legi-
timidade.

Daí que se tenha entendido em conferência que o
recorrente, que viu denegado o seu direito a constituir-se
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como assistente, por falta de legitimidade, possa esgotar
os expedientes de impugnação das decisões que assim
o entenderam, mesmo os extraordinários, sob pena de
negação do acesso pleno aos Tribunais.

1.3.2 — O Acórdão recorrido, de 24 de Outubro de
2001, da 4.a Secção do Tribunal da Relação do Porto,
processo n.o 725/2001, decidiu que, em processo crime
por crime de falsificação de documento, atendendo à
sua natureza, não é admissível a constituição de assis-
tente.

Já o acórdão fundamento do Tribunal da Relação
de Lisboa, de 10 de Fevereiro de 2000 (4), decidiu que
«quando os interesses, imediatamente protegidos pela
incriminação, sejam, simultaneamente, do Estado e de
particulares, como acontece com o crime de falsificação
de documento, previsto e punido na alínea a) do n.o 1
do artigo 256.o do CP vigente, a pessoa que tenha sofrido
danos, em consequência da sua prática, tem legitimidade
para se constituir assistente».

Os acórdãos em causa assentaram, assim, em soluções
opostas relativamente à mesma questão de direito, com
o acórdão recorrido a responder negativamente e o acór-
dão fundamento positivamente à admissibilidade de
constituição de assistente em processo crime por fal-
sificação de documento.

1.3.3 — Os acórdãos recorrido e fundamento foram
proferidos no domínio da mesma legislação: artigo 68.o
do Código de Processo Penal e artigo 256.o do Código
Penal, na redacção actual, não tendo ocorrido modi-
ficação legislativa no intervalo da sua prolação
(artigo 437.o, n.o 3, do CPP).

E do acórdão recorrido, proferido em último lugar,
não cabe recurso ordinário.

II — 2.1 — O Ministério Público produziu alegações
escritas em que concluiu:

1) Entendendo-se que o aresto recorrido deverá
ser revogado e que o conflito que se suscita
há-de resolver-se fixando-se jurisprudência no
sentido do decidido no acórdão fundamento;

2) Propõe-se, para tal efeito, a seguinte redacção:

«Quando os interesses protegidos pela incri-
minação forem simultaneamente do Estado e
de particulares, como sucede com o crime de
falsificação de documento, previsto e punido
pela alínea a) do n.o 1 do artigo 256.o do Código
Penal, a pessoa que haja sofrido danos em con-
sequência da sua prática tem legitimidade para
se constituir assistente.»

2.2 — Por sua vez, o recorrente, para efeitos do dis-
posto no n.o 1 do artigo 442.o do CPP, veio dar por
reproduzidas as motivações que apresentara no recurso
para a Relação do Porto em 30 de Novembro de 2001,
cujas conclusões se transcreveram já e onde pede seja
fixada a seguinte jurisprudência:

«Quando os interesses imediatamente protegidos pela
incriminação sejam, simultaneamente, do Estado e de
particulares, como acontece com o crime de falsificação
de documento, previsto e punido pela alínea a) do n.o 1
do artigo 256.o do Código Penal vigente, a pessoa que
tenha sofrido danos em consequência da sua prática
tem legitimidade para se constituir assistente.»

III — Colhidos os vistos, teve lugar a conferência a
que alude o n.o 1 do artigo 443.o do CPP, pelo que
cumpre conhecer e decidir.

E conhecendo.
3.1 — Vejamos, desde logo, os dispositivos legais con-

vocados para a decisão do presente recurso extraor-
dinário.

Prescreve a Constituição, a propósito da função juris-
dicional, que na administração da justiça incumbe aos
tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação
da legalidade democrática e dirimir os conflitos de inte-
resses públicos e privados (artigo 202.o, n.o 2), com-
petindo ao Ministério Público, além do mais, exercer
a acção penal orientada pelo princípio da legalidade
e defender a legalidade democrática (artigo 219.o).

Dispõe agora igualmente a lei fundamental, quanto
às garantias de processo criminal, que o ofendido tem
o direito de intervir no processo, nos termos da lei (n.o 7
do artigo 32.o), tendo entendido o Tribunal Constitu-
cional que «a revisão constitucional de 1997 faz-se no
contexto da vigência do artigo 68.o, n.o 1, alínea a),
do Código de Processo Penal e nada indica que tenha
querido outra coisa senão dar dignidade constitucional
ao que aí se estabelece (5).

Dispõe o Código de Processo Penal (artigo 48.o) que
o Ministério Público tem legitimidade para promover
o processo penal, com as restrições constantes dos arti-
gos 49.o (procedimento dependente de queixa) e 50.o
(procedimento dependente de acusação particular) a
52.o (concurso de crimes).

Neste diploma instrumental define-se, assim, a posi-
ção e atribuições do Ministério Público no processo,
competindo-lhe:

Colaborar com o tribunal na descoberta da verdade
e na realização do direito, obedecendo em todas
as intervenções processuais a critérios de estrita
objectividade;

Em especial: a) receber as denúncias, as queixas
e as participações e apreciar o seguimento a dar-
-lhes; b) dirigir o inquérito; c) deduzir acusação
e sustentá-la efectivamente na instrução e no jul-
gamento; d) interpor recursos, ainda que no
exclusivo interesse da defesa; e) promover a exe-
cução das penas e das medidas de segurança.

E no já falado artigo 68.o, dispõe o Código de Processo
Penal sobre o assistente:

«1 — Podem constituir-se assistentes no processo
penal, além das pessoas e entidades a quem leis especiais
conferirem esse direito:

a) Os ofendidos, considerando-se como tais os titu-
lares dos interesses que a lei especialmente quis
proteger com a incriminação, desde que maiores
de 16 anos;

b) As pessoas de cuja queixa ou acusação particular
depender o procedimento;

c) No caso de o ofendido morrer sem ter renun-
ciado à queixa, o cônjuge, sobrevivo não sepa-
rado judicialmente de pessoas e bens, os des-
cendentes e adoptados, ascendentes e adoptan-
tes ou, na falta deles, irmãos e seus descendentes
e a pessoa que com o ofendido vivesse em con-
dições análogas às dos cônjuges, salvo se alguma
destas pessoas houver comparticipado no crime;

d) No caso de o ofendido ser menor de 16 anos
ou por outro motivo incapaz, o representante
legal e, na sua falta, as pessoas indicadas na
alínea anterior, segundo a ordem aí referida,
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salvo se alguma delas houver comparticipado
no crime;

e) Qualquer pessoa nos crimes contra a paz e a
humanidade, bem como nos crimes de tráfico
de influência, favorecimento pessoal praticado
por funcionário, denegação de justiça, preva-
ricação, corrupção, peculato, participação eco-
nómica em negócio, abuso de poder e de fraude
na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção.

2 — Tratando-se de procedimento dependente de
acusação particular, o requerimento tem lugar no prazo
de oito dias a contar da declaração referida no
artigo 246.o, n.o 4.

3 — Os assistentes podem intervir em qualquer altura
do processo, aceitando-o no estado em que se encontrar,
desde que o requeiram ao juiz:

a) Até cinco dias antes do início do debate ins-
trutório ou da audiência de julgamento;

b) Nos casos dos artigos 284.o e 287.o, n.o 1, alí-
nea b), no prazo estabelecido para a prática dos
respectivos actos.

4 — O juiz, depois de dar ao Ministério Público e
ao arguido a possibilidade de se pronunciarem sobre
o requerimento, decide por despacho, que é logo noti-
ficado àqueles.

5 — Durante o inquérito, a constituição de assistente
e os incidentes a ela respeitantes podem correr em sepa-
rado, com junção dos elementos necessários à decisão.»

Completando no artigo 69.o, com a disposição sobre
a posição processual e as atribuições dos assistentes:

«1 — Os assistentes têm a posição de colaboradores
do Ministério Público, a cuja actividade subordinam a
sua intervenção no processo, salvas as excepções da lei.

2 — Compete em especial aos assistentes:

a) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo
provas e requerendo as diligências que se afi-
gurarem necessárias;

b) Deduzir acusação independente da do Minis-
tério Público e, no caso de procedimento depen-
dente da acusação particular, ainda que aquele
a não deduza;

c) Interpor recurso das decisões que os afectem,
mesmo que o Ministério Público o não tenha
feito.»

3.2 — Vê-se, assim, que, no nosso ordenamento, o
exercício da acção penal foi confiado a um órgão do
Estado — ao Ministério Público, pela forma especifi-
cada nos referidos dispositivos do Código de Processo
Penal, de acordo com a concepção de que o jus puniendi
e o correlativo jus procedendi são de interesse eminen-
temente público.

Mas não se esqueceu que «para uma autêntica pro-
tecção da vítima, mais decisivo ainda que o auxílio
‘social’ em sentido amplo que lhe possa ser prestado
é o conferir-lhe voz autónoma, logo ao nível do processo
penal, permitindo-lhe uma acção conformadora do sen-
tido da decisão final» (6), pelo que manteve a figura
do assistente.

Na verdade, a consideração de que o crime ofende
principalmente interesses da comunidade «não pode
fazer olvidar que em grande número de crimes quem

primeiro sofre o mal do crime são os particulares e,
por isso, a sua participação activa no processo permite
dar-lhes satisfação pela ofensa sofrida, convencendo-os
da efectivação da justiça no caso, e trazer ao processo
a sua colaboração» (7).

Referia Luís Osório que a atribuição da titularidade
do exercício da acção penal ao Ministério Público era
o resultado de uma evolução regressiva quanto à inter-
venção nessa área dos particulares, de sorte que, pri-
mitivamente a eles pertencendo tal exercício, a evolução
se deu no sentido de lhes restringir esses poderes, mas
não de os extinguir, pois que não deixando de ter pre-
sente que «o indivíduo que foi ofendido com um crime
não parece a pessoa mais própria para incarnar o inte-
resse geral da repressão do crime», é certo, no entanto,
que «os motivos que levaram o nosso legislador a manter
o sistema existente e afastar-se dos outros geralmente
referidos no estrangeiro baseia-se na demonstração que
a experiência nos patenteia do quanto é eficaz e benéfica
a ampla colaboração dos particulares na acusação, pois
que se bem que eles possam, muitas vezes, levar para
o processo uma natural paixão que desvirtua a função
da acusação, essa paixão pode e deve ser eficazmente
contrabalançada pela imparcialidade tanto do Ministé-
rio Público como do juiz» (8).

A novíssima reforma judiciária interveio no sentido
de evitar a complexidade da instrução e do julgamento
das causas com a múltipla intervenção de representantes
forenses das partes acusadoras (9). E a reforma do pro-
cesso penal empreendida pelo Decreto-Lei n.o 35 007,
de 13 de Outubro de 1945, deixou de se referir à «parte
acusadora», que passou a designar como assistente, vin-
cando assim o seu carácter de parte acessória (10).

Reafirmou, então, o legislador que «o exercício da
acção penal pertence ao Ministério Público como órgão
do Estado. O direito de punir é um direito exclusivo
do Estado e por isso os particulares podem, nos termos
que a lei determina, colaborar no exercício da acção
penal pelo Ministério Público, mas não exercê-la como
direito próprio» (preâmbulo do Decreto-Lei n.o 35 007).

O que retomou na lei de autorização legislativa do
actual Código de Processo Penal (Lei n.o 43/86, de 26
de Setembro), indicando (artigo 2.o, n.o 1, 7) o sentido
da mesma:

Fixação da competência exclusiva do Ministério
Público para promover o processo penal, ressalvado o
regime dos crimes semipúblicos e particulares, e da
subordinação estrita da intervenção processual dos assis-
tentes, salvo nos crimes particulares e semipúblicos, à
actuação do Ministério Público, sem prejuízo do direito
de recorrerem autonomamente das decisões que os afec-
tem (artigo 2.o, n.o 1, 11).

Na sequência, tem-se afirmado que a figura do assis-
tente corresponde a uma especificidade do processo
penal português, sem correspondência no direito com-
parado (11).

E a nossa doutrina, sem deixar de advertir para o
factor eventualmente perturbador que pode representar
a intervenção do particular nesta sede, uma vez que
dele não será de esperar a objectividade, a imparcia-
lidade, o que impõe especiais cautelas na sua interven-
ção, não deixa de reconhecer os benefícios decorrentes
dessa mesma intervenção (12).

Do estatuto de assistente destacam-se, pois, a sua
qualificação como sujeito processual, mesmo quando
se trate de processos por crimes públicos, e os poderes
processuais alargados que lhe são conferidos, nomea-
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damente o direito de recurso relativamente a todos os
tipos de crimes (13).

Foi definido como «o sujeito processual que intervém
no processo como colaborador do Ministério Público
na promoção da justa aplicação da lei ao caso e legi-
timado em virtude da sua qualidade de ofendido ou
de especiais relações com o ofendido pelo crime ou
da natureza deste (artigo 69.o, n.o 1)» (14).

E, na verdade, a concepção legal de assistente aco-
lhida pela lei traduz-se na qualificação dele como um
sujeito processual, um mero colaborador do Ministério
Público (15), podendo «co-determinar, dentro de certos
limites e circunstâncias, a decisão final do processo» (16),
subordinado à actuação do Ministério Público (17).
O que não quer dizer que não possam ocorrer con-
flitos (18).

Mas, «o assistente está legitimado a agir no processo
penal, enquanto detentor de um específico interesse na
questão de direito sujeita a apreciação judicial. Sendo
que esse interesse, embora particular, é um elemento
de ponderação na concreta decisão do caso, pelo que
a intervenção do assistente é também uma exigência
de ordem pública (pois que a decisão justa é aquela
que tem por suporte a consideração de todos os pontos
juridicamente relevantes — incluindo o do assis-
tente)» (19).

3.3 — Como se vê dos textos transcritos, o Código
de Processo Penal (CPP) não providencia directamente
um conceito de assistente, limitando-se a indicar quem
se pode constituir como tal e a estruturar a sua posição
processual e atribuições.

Podem, assim, constituir-se assistentes:

As pessoas e entidades a quem leis especiais (20)
conferirem esse direito (corpo do n.o 1 do
artigo 68.o);

Qualquer pessoa em determinados crimes expres-
samente indicados (21) [alínea e) do n.o 1 do
artigo 68.o] (22);

A pessoas de cuja queixa ou acusação particular
depender o procedimento (23) [alínea b) do n.o 1
do artigo 68.o];

Os representantes (24) do ofendido falecido, não
renunciante, incapaz ou menor de 16 anos [alí-
neas c) e d) do n.o 1 do artigo 68.o]; e

Os ofendidos, maiores de 16 anos, considerando-se
como tais os titulares dos interesses que a lei
especialmente quis proteger com a incrimina-
ção (25) [alínea a) do n.o 1 do artigo 68.o].

Centremos, agora, a nossa atenção sobre esta última
categoria determinante para a solução da questão de
direito colocada no presente recurso extraordinário: o
ofendido, titular dos interesses que a lei especialmente
quis proteger com a incriminação.

Constata-se, desde logo, que não se trata de todo
e qualquer ofendido quando é sabido que o Código
de Processo Penal também utiliza esse vocábulo com
um sentido mais vasto (26), mas só do que for titular
daqueles interesses.

Retomou-se assim a fórmula usual no nosso direito
processual anterior (27), e que o Código Penal de 1982
consagrara no n.o 1 do artigo 111.o (28), e afastou-se
o conceito lato de lesado ou ofendido de que o CPP
também se socorre: «todas as pessoas civilmente lesadas
pela infracção penal».

No domínio daquela legislação, ponderava-se: «o que
deve entender-se pela expressão partes particularmente

ofendidas? Penso que devem assim considerar-se os titu-
lares dos interesses que a lei quis especialmente proteger
quando formulou a norma penal. Quando prevê e pune
os crimes, o legislador quis defender certos interesses:
o interesse da vida no homicídio, o da integridade cor-
poral nas ofensas corporais, o da posse ou propriedade
no furto, no dano ou na usurpação de coisa alheia. Pra-
ticada a infracção, ofenderam-se ou puseram-se em
perigo estes interesses que especialmente se tiveram em
vista na protecção penal, podendo também prejudicar-se
secundariamente, acessoriamente, outros interesses. Os
titulares dos interesses que a lei penal tem especialmente
por fim proteger quando previu e puniu a infracção
e que esta ofendeu ou pôs em perigo, são as partes
particularmente ofendidas, ou directamente ofendidas,
e que, por isso, se podem constituir acusadores» (29).

O vocábulo «especialmente» usado pela lei significa,
pois, de modo especial, num sentido de «particular»,
como se referiu, e não «exclusivo».

Estas considerações mantêm validade, tanto mais que,
como se viu, o legislador actual adoptou a mesma for-
mulação, devendo entender-se, pois, que se adoptou o
conceito estrito, imediato ou típico de ofendido.

Nesse sentido se tem pronunciado a doutrina (30) e
a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, desig-
nadamente deste Supremo Tribunal de Justiça (31).

Importa, assim, reter que deriva da própria expressão
da lei que não basta uma ofensa indirecta a um deter-
minado interesse para que o seu titular se possa cons-
tituir assistente, pois que não se integram no âmbito
do conceito de ofendido, da alínea a) do n.o 1 do
artigo 68.o do CPP, os titulares de interesses cuja pro-
tecção é puramente mediata ou indirecta, ou vítimas
de ataques que põem em causa uma generalidade de
interesses e não os seus próprios e específicos.

A legitimidade do ofendido deve ser aferida em rela-
ção ao crime específico que estiver em causa, desig-
nadamente em caso de concurso de infracções, em que
se pode ser ofendido por um só dos crimes.

Deve atender-se ao Código Penal, à sistemática da
sua Parte Especial (32), e, em especial, interpretar o tipo
incriminador em causa (33) em ordem a determinar caso
a caso se há uma pessoa concreta cujos interesses são
protegidos com essa incriminação e não confundir essa
indagação com a constatação da natureza pública ou
não pública do crime.

A tarefa, que é fácil em muitos casos, como o homi-
cídio, as ofensas contra a integridade física, os crimes
contra a liberdade, oferece já dificuldades em relação
aos crimes agrupados em determinados capítulos, como
os crimes de perigo comum ou os crimes contra a rea-
lização da justiça, em que «o interesse protegido por
ser claramente um interesse de ordem pública, no sen-
tido mais forte do termo e, portanto aparentemente,
não é possível encontrar a pessoa concreta, individual,
que se possa dizer ofendida» (34). Mas só caso a caso,
e perante o tipo incriminador, se poderá afirmar, em
última análise, se é admissível a constituição de assis-
tente.

E esta análise do tipo legal interessado deve ter pre-
sente que a circunstância de ser aí protegido um interesse
de ordem pública não afasta, sem mais, a possibilidade
de, ao mesmo tempo, ser também imediatamente pro-
tegido um interesse susceptível de ser corporizado num
concreto portador, assim se afirmando a legitimidade
material do ofendido para se constituir assistente (35).

Mas não se pode esquecer que, como refere Jes-
check (36), «o direito penal tem por missão proteger
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bens jurídicos. Em todas as normas jurídico-penais sub-
jazem juízos de valor positivo sobre bens vitais que são
indispensáveis para a convivência humana na comuni-
dade e que consequentemente devem ser protegidos,
pelo poder coactivo do Estado através da pena pública.
[ . . . ] Todos os preceitos penais podem reconduzir-se
à protecção de um ou vários bens jurídicos. O desvalor
do resultado radica na lesão ou o colocar em perigo
de um objecto da acção (ou do ataque) (v. g., a vida
de uma pessoa ou a segurança de quem participa no
tráfico), que o preceito penal deseja assegurar, do titular
do bem jurídico protegido» (em itálico agora). O que
significa que poderá um só tipo legal proteger «espe-
cialmente», mais do que um bem jurídico, questão a
dilucidar, perante cada tipo e cada acção dele violadora.

3.4.1 — Antes de entrar na análise do tipo legal em
causa, lembremos os termos da divergência tal como
ela surge das decisões em oposição.

No acórdão recorrido considerou-se, em síntese, que:

O crime de falsificação, que se insere no título
subordinado à epígrafe «Dos crimes contra a vida
em sociedade», possui natureza pública, não exis-
tindo norma especial que confira legitimidade
ao ofendido para se constituir assistente;

Sendo através da norma incriminadora que se vê
qual o interesse que a lei quis proteger ao tipi-
ficar determinado comportamento humano
como criminoso, só pode constituir-se assistente
o titular do interesse que constitui objecto jurí-
dico imediato do crime;

O bem jurídico tutelado pelo crime de falsificação
de documento gira em torno da fé pública, da
verdade da prova, da segurança, da credibilidade
do tráfico jurídico probatório, o que vale por
dizer, à volta do interesse público e nunca do
prejuízo sofrido pelos particulares ou pelo
Estado;

Considerando-se ofendido, para efeitos de admissão
e constituição de assistente, o titular dos inte-
resses que a lei penal especialmente quis pro-
teger com a incriminação, para aquele que pre-
tenda assumir tal qualidade, não bastando assim
que tenha sofrido prejuízo com o crime, neces-
sário é que este [crime] o haja atingido directa
e particularmente;

No crime de falsificação de documento, sendo
enfim o interesse público o imediatamente tute-
lado pela norma incriminadora e não o interesse
de particulares, estes não têm legitimidade para
se constituírem assistentes, não obstante poder
considerar-se que ficaram prejudicados com a
actuação ilícita do agente.

Já no acórdão fundamento se argumentou que:

Da natureza do crime não parece poder retirar-se
a inadmissibilidade da constituição de assistente,
uma vez que um crime de perigo (abstracto ou
concreto) pode visar a protecção de interesses
particulares, tutela esta a que o legislador não
foi, de resto, insensível, quando instituiu o tipo
legal em referência (o de falsificação), uma vez
que como requisito subjectivo nele exige-se,
alternativamente, a intenção do agente de causar
prejuízo a outra pessoa (a), ou ocasionar prejuízo
ao Estado (b), ou alcançar para si ou para ter-
ceiro benefício ilegítimo (c);

Tratando-se a falsificação de documento de um
crime doloso, não basta para preenchimento do
respectivo tipo o dolo em qualquer das suas
modalidades, antes exige-se um dolo específico,
traduzido na intenção de prejudicar alguém, seja
o Estado ou pessoa particular ou, ao menos, de
obter um benefício para o próprio agente ou
para terceiro;

Conquanto o crime de falsificação de documento
seja um crime contra a vida em sociedade, em
que o bem jurídico tutelado é a segurança e con-
fiança do tráfico probatório, a verdade intrínseca
do documento enquanto tal, sustentável parece
resultar, face ao respectivo elemento subjectivo,
que o tipo em causa visa proteger esses valores,
designadamente em razão do prejuízo que os
atentados contra eles podem causar a interesses
do Estado ou de particulares;

Os interesses particulares, se bem que não exclu-
sivamente, são pois protegidos de modo directo
pela incriminação, constituindo um dos objectos
imediatos da incriminação;

Se, em determinado caso concreto (como será o
dos autos), a falsificação visou efectivamente
causar prejuízo aos interesses particulares de
determinada pessoa, a esta não poderá negar-se
legitimidade para se constituir assistente.

3.4.2 — Vejamos, agora, o tipo legal em causa, à luz
das considerações expendidas.

Inserido no título IV da parte especial do Código
Penal, «Crimes contra a vida em sociedade», capítulo II,
«Dos crimes de falsificação», secção II, «Falsificação de
documentos», prescreve o artigo 256.o, «Falsificação de
documento»:

«1 — Quem, com intenção de causar prejuízo a outra
pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou para outra
pessoa benefício ilegítimo:

a) Fabricar documento falso, falsificar ou alterar
documento ou abusar da assinatura de outra
pessoa para elaborar documento falso;

b) Fizer constar falsamente de documento facto
juridicamente relevante; ou

c) Usar documento a que se referem as alíneas
anteriores, fabricado ou falsificado por outra
pessoa;

é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena
de multa.

2 — A tentativa é punível.
3 — Se os factos referidos no n.o 1 disserem respeito

a documento autêntico ou com igual força, a testamento
cerrado, a vale do correio, a letra de câmbio, a cheque
ou a outro documento comercial transmissível por
endosso ou a qualquer outros título de crédito não com-
preendido no artigo 268.o, o agente é punido com pena
de prisão de 6 meses a 5 anos ou com pena de multa
de 60 a 600 dias.

4 — Se os factos referidos nos n.os 1 e 3 forem pra-
ticados por funcionário, no exercício das suas funções,
o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.»

O título IV foi objecto de alteração na reforma de
1995, passando de crimes contra os fundamentos éti-
co-sociais da vida social para crimes contra a vida em
sociedade, podendo dizer-se que uma das duas altera-
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ções importantes que produziu foi a «redução do âmbito
deste título à incriminação de condutas que digam res-
peito a valores supra-individuais» (37).

Tem acordado este Tribunal, como se viu, em que
o crime de falsificação de documento é um crime contra
a vida em sociedade, em que é protegida a segurança
e confiança do tráfico probatório, a verdade intrínseca
do documento enquanto tal, como bem jurídico (38).

E no mesmo sentido vai o entendimento da doutrina
(39)(40).

É um crime de perigo (o mero acto de falsificação
põe em perigo a segurança e credibilidade no tráfico
jurídico probatório) abstracto (basta que o documento
seja falsificado para que o agente possa ser punido).

Um crime intencional em que o agente necessita de
actuar com «intenção de causar prejuízo a outra pessoa
ou ao Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa
benefício ilegítimo», não se exigindo, no entanto, uma
específica intenção de provocar um engano no tráfico
jurídico.

Mas é um crime em que deve ser devidamente enfa-
tizada a essencialidade da existência ou possibilidade
de um prejuízo a outra pessoa ou ao Estado (41), sendo
que o benefício e o prejuízo podem ser de ordem eco-
nómica ou moral (42).

E é sublinhado que «exigindo-se que o agente actue
com intenção de causar um prejuízo ou de obter um
benefício ilegítimo mantém-se o crime de falsificação
de documentos ainda em estreita ligação com o crime
de burla» (43).

Com efeito, é um crime intencional: para que as con-
dutas desenhadas nas alíneas a) a c) do n.o 1 do
artigo 256.o sejam puníveis é necessário que o agente
tenha actuado com «intenção de causar prejuízo a outra
pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou para outra
pessoa benefício ilegítimo». É, pois, essa especial incli-
nação da vontade do agente que faz toda a diferença,
determinando (se existente) a punição, que, assim, fica
dela dependente.

Não pode, assim, dizer-se que como tipo legal em
causa só se quis proteger o bem jurídico público acima
referido.

Afirma-se, em relação ao crime de falsificação de
documento público, no direito brasileiro (44): «sujeito
passivo é o Estado, a colectividade e, de maneira secun-
dária, a pessoa física ou jurídica lesada com a falsi-
ficação. Muito embora seja a fé pública, em primeiro
plano, a violada no delito de falso, também é sujeito
passivo aquele que tem seu interesse atacado pelo come-
timento do falso. Desde que da prática resulte ofensa
para o particular, tem este legitimidade para figurar
como assistente da acusação» (45).

«Nos crimes de falsidade, o sujeito passivo eventual
é sempre o Estado, titular da fé pública. Como a objec-
tividade jurídica é múltipla, em alguns casos, a par do
Estado como sujeito passivo principal, surge outro
secundário: a pessoa física ou jurídica que vem a sofrer
o dano ou a potencialidade de sua ocorrência. Exemplo:
na falsidade ideológica, além da fé pública, a conduta
pode ofender direito de terceiro. Em alguns casos, entre-
tanto, a objectividade jurídica é única. Exemplo: o delito
de petrechos para falsificação de moeda que lesa
somente a fé pública.» (46).

No direito espanhol fala-se em falsidades, o que
«chama a atenção para a heterogeneidade que oferecem,
tanto no que se refere aos objectos de protecção quanto
aos díspares objectos materiais sobre que recaem as
acções descritas» (47).

3.4.3 — O Supremo Tribunal de Justiça já teve oca-
sião de se pronunciar negativamente sobre a admissi-
bilidade da constituição de assistente no crime de fal-
sificação ou uso de documento falso:

(1) A perseguição pelos crimes de falsificação e uso
de documento falso incumbe ao Ministério Público. (2)
Com efeito, nos crimes de falsificação, o bem jurídico
protegido é a segurança e a confiança do tráfico jurídico,
especialmente do tráfico probatório, a verdade intrín-
seca do documento enquanto tal e não protege a con-
fiança na verdade do conteúdo do documento, nem o
património. (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
de 13 de Março de 1991, Actualidade Jurídica, n.o 17,
processo n.o 41 437).

(1) O denunciante do crime de falsificação de docu-
mentos cometido por funcionário, do artigo 228.o, n.os 1,
alínea a), e 3, do Código Penal, não tem legitimidade
para se constituir assistente. (2) Trata-se de crime contra
os fundamentos ético-sociais da vida social, crime contra
a vida em sociedade, em que o bem jurídico protegido
é a segurança e confiança do tráfico probatório, a ver-
dade intrínseca do documento enquanto tal, pelo que
é crime público, cuja perseguição pertence ao Ministério
Pública (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de
25 de Janeiro de 1996, processo n.o 48 716, Acórdãos
do Supremo Tribunal de Justiça, IV, 187).

(6) No crime de falsificação o bem jurídico protegido
é a segurança e a confiança do tráfego probatório, a
verdade intrínseca do documento enquanto tal. [ . . . ]
(8) Assim, o lesado não tem legitimidade para se cons-
tituir assistente, por o interesse público ser preponde-
rante, nos crimes referidos em [. . . ] 6. (Acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça de 20 de Janeiro de 1998,
processo n.o 1326/97).

No mesmo sentido se pronunciaram as Relações do
Porto em Acórdãos de 15 de Março de 2000, processo
n.o 9 941 282, de 25 de Abril de 2000, in Colectânea
de Jurisprudência, XXVIII, 2, 142, e de 24 de Outubro
de 2001, processo n.o 725/2001 (acórdão recorrido), e
de Coimbra, de 3 de Maio de 2002, in Boletim do Minis-
tério da Justiça, 497, processo n.o 642/2000, e de 2 de
Julho de 2000, in Boletim do Ministério da Justiça, 499,
processo n.o 1425/2000.

Já em sentido contrário decidiu a Relação do Porto,
em Acórdão de 12 de Fevereiro de 1990, in Colectânea
de Jurisprudência,, XV, 1, 251, e a Relação de Lisboa,
em Acórdão de 10 de Fevereiro de 2000, in Colectânea
de Jurisprudência,, XXV, 1, 154 (acórdão fundamento).

O Tribunal Constitucional, pelo Acórdão n.o 76/2002,
de 26 de Fevereiro (processo n.o 647/98), com um voto
de vencido (48), não considerou inconstitucional a «inter-
pretação restritiva» do conceito de ofendido do
artigo 68.o, n.o 1, alínea a), do Código de Processo Penal,
que conduz a que não seja admitida a constituição do
ofendido como assistente no crime de falsificação de
documento (49).

Considerou o Tribunal Constitucional que, «também
nestes casos, os bens jurídicos protegidos (a segurança
e a credibilidade no tráfico jurídico probatório relacionado
com documentos no primeiro caso e a realização da jus-
tiça no segundo caso) têm claramente uma natureza
supra-individual, residindo a sua titularidade no
Estado».

Colocando a questão no domínio constitucional, não
deixou aquele Tribunal de reconhecer que «é certo que,
embora os crimes de falsificação praticada por funcio-
nário e de denegação de justiça não visem directamente
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a protecção ou mesmo a satisfação (no caso de dene-
gação de justiça) de interesses colectivos, e de não incluí-
rem por consequência como seu pressuposto a violação
de interesses particulares, a verdade é que tais interesses
são em muitos casos ofendidos através da sua comissão.
Em alguns destes casos haverá, porventura, concurso
de crimes, como quando a falsificação servir para a prá-
tica de burla, caso em que o ofendido se poderá cons-
tituir como assistente. E, genericamente, pode dizer-se
que tais incriminações visam indirectamente proteger
também interesses particulares, como resulta de o tipo
subjectivo de ilícito de crime de falsificação do
artigo 257.o incluir a ‘intenção de causar prejuízo a outra
pessoa ou ao Estado’ e de o crime de denegação de
justiça, sempre que a justiça é pedida pelos particulares,
ter como consequência necessária a insatisfação do inte-
resse particular nessa administração» (50).

Recentemente, este Supremo Tribunal de Justiça (51)
começou a inflectir o caminho anteriormente percor-
rido, que se sintetizou, e decidiu que, «sendo o objecto
mediato da tutela jurídico-penal sempre de natureza
pública (sem o que não seria justificada a incriminação),
o imediato poderá também ter essa natureza ou sig-
nificar, isolada ou simultaneamente com aquele, o fim
de tutela de um interesse ou direito da titularidade de
um particular».

Posição que vai no sentido que se adiantou, de que
«especial» não significa «exclusivo», mas sim «particu-
lar», e que um só tipo legal pode proteger mais do
que um bem jurídico, questão a resolver face, ao mesmo
tempo, ao caso concreto e ao recorte do tipo legal
interessado.

Daí que tenha então este Tribunal julgado: «e pen-
samos não dever entender-se que em relação a cada
crime só possa ter-se por especialmente prosseguida a
protecção de um interesse. Não está excluído poder
resultar do objectivo e natureza da incriminação que
esta visa proteger especialmente mais do que um
interesse».

Nesse aresto, este Tribunal, a partir da análise da
globalidade e da regulamentação específica do tipo do
crime de denúncia caluniosa (52), admitiu a constituição
como assistente do ofendido, por entender que, além
do interesse na boa administração da justiça como inte-
resse imediato que a lei quer especialmente proteger
com a incriminação, quando os factos objecto da falsa
imputação são lesivos do bom nome e honra do visado,
está também em causa a tutela de direitos fundamentais
da pessoa, que não deverão deixar de considerar-se
como também queridos especialmente proteger com a
incriminação daquele artigo, independentemente da
possibilidade ou não de diferente incriminação da ofensa
do interesse particular, mesmo que porventura numa
relação de concurso efectivo e não aparente com aquela
(53)(54).

Ora, este raciocínio cabe igualmente no crime de fal-
sificação de documento e no caso dos autos.

Na realidade, não pode concluir-se pela inadmissi-
bilidade da constituição de assistente somente a partir
da natureza do crime, pois que, apesar de se tratar de
um crime de perigo, pode também visar a protecção
de interesses particulares.

O crime de falsificação de documento é, como se
viu, um crime contra a vida em sociedade, em que o
bem jurídico segurança e confiança do tráfico proba-
tório, a verdade intrínseca do documento enquanto tal
é prevalente ou predominantemente protegido.

Mas não é o único bem jurídico particularmente pro-
tegido com a correspondente incriminação, atendendo
ao conjunto do tipo.

Já se notou que, como requisito subjectivo, se exige
que o agente tenha actuado com a intenção de causar
prejuízo a outra pessoa ou Estado ou alcançar para si
ou para terceiro benefício ilegítimo. O mesmo é dizer
que se não estiver presente esse elemento não perfec-
ciona o respectivo tipo.

Quando for o caso, verificados os elementos materiais
do iter criminis, é essa especial direcção de vontade do
agente: prejudicar outra pessoa, que dita o completa-
mento do crime.

O que impõe a conclusão, face a este elemento sub-
jectivo, de que o tipo em causa visa proteger aqueles
valores, mas (também) em razão do prejuízo que os
atentados contra eles podem causar a interesses de
particulares.

Esses interesses particulares, se bem que não exclu-
sivamente, são pois protegidos de modo particular pela
incriminação, constituindo um dos objectos imediatos
da incriminação.

Assim, se num caso concreto o agente visou com a
falsificação causar prejuízo aos interesses particulares
de determinada pessoa, esta poderá constituir-se assis-
tente (55).

Na verdade, a análise do tipo legal de falsificação
de documento do artigo 256.o do Código Penal permite
concluir que a circunstância de ser aí protegido um inte-
resse de ordem pública não afastou, sem mais, a pos-
sibilidade de, ao mesmo tempo, ser também imedia-
tamente protegido um interesse susceptível de ser cor-
porizado num concreto portador, aquele cujo prejuízo
o agente visava, assim se afirmando a legitimidade mate-
rial do ofendido para se constituir assistente.

IV — Pelo exposto, os juízes que compõem o plenário
das secções criminais acordam em decidir da seguinte
forma o presente conflito jurisprudencial:

«No procedimento criminal pelo crime de falsificação
de documento, previsto e punido pela alínea a) do n.o 1
do artigo 256.o do Código Penal, a pessoa cujo prejuízo
seja visado pelo agente tem legitimidade para se cons-
tituir assistente.»

E, em consequência, revogam o acórdão recorrido
na parte em que não admitiu ao recorrente intervir como
assistente, devendo o Tribunal da Relação proferir nova
decisão, ordenando que a 1.a Instância o admita.

Sem custas.

(1) Cf. Simas Santos e Leal-Henriques, Recursos em Processo Penal,
3.a ed., Simas Santos, RPCC, n.o 3, 447-462, Acórdão do Supremo
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Judiciários, p. 10.
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(8) Comentário ao Código de Processo Penal Português, I, pp. 192

e segs.
(9) Cf. artigo 21.o do CPP de 1929.
(10) José António Barreiros, Sistema e Estrutura do Processo Penal

Português, II, pp. 156 e segs., crítica, nos seguintes termos, essa qua-
lificação no direito actual: «Não faz sentido hoje designar os assistentes
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como partes acessórias, fundamentalmente por duas ordens de razões:
i) primeiro, pela circunstância de o próprio conceito de parte não
se coadunar com a estrutura do sistema processual penal, ii) segundo,
porque eles são tomados na sistemática do Código de Processo Penal
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RPCC, 5.o, 1995, p. 153, e «A participação dos particulares no exercício
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ainda principal, do domínio civil, podendo, porém, ser determinada
logo uma compensação pecuniária pelo juiz no final da instância penal,
em que a vítima apenas figura enquanto simples testemunha, salvo
se ela própria desencadear a acção penal (Procédures Pénales d’Europe,
obra colectiva sob a direcção de Mireille Delmas-Marty, Paris, 1995,
p. 387). Em contrapartida, nos sistemas de inspiração originariamente
inquisitória, o monopólio do exercício da acção penal adquirido pelo
Ministério Público acarretou, por esse facto, a outorga do estatuto
de parte no processo à vítima, que viu ser-lhe concedida a possi-
bilidade, em alternativa à via civil, de fazer valer os seus interesses
civis perante as jurisdições penais, através do meio de junção da acção
privada à acção pública’ (idem). Uma situação especial é constituída
pelo direito alemão, em que é reconhecida, de forma residual, a acção
penal privada (Privatklage) à vítima, a qual é parificada ao Ministério
Público, mas somente quanto a infracção de pouca importância e
no caso de estas porem em causa interesses essencialmente privados
(§ 374, 1 da Strafprozessordnung), sendo certo que o ofendido pode
constituir-se, em alguns casos, parte acessória ou assistente (Nebenk-
lage, § 395 do mesmo diploma).»

(12) Castanheira Neves, Sumários de Processo Criminal, pp. 137
e segs., Figueiredo Dias, «Sobre os sujeitos processuais no novo Código
de Processo Penal», in Jornadas de Direito Processual Penal — O Novo
Código de Processo Penal, Centro de Estudos Judiciários, 1995, Ger-
mano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, I, pp. 307 e segs.,
e Damião da Cunha, como na nota 10.

(13) Com a ressalva de que, de acordo com o Acórdão de uni-
formização de jurisprudência n.o 8/99, do Supremo Tribunal de Justiça,
de 30 de Outubro de 1997, publicado no Diário da República, de
10 de Setembro de 1999, «o assistente não tem legitimidade para
recorrer, desacompanhado do Ministério Público, relativamente à
espécie e medida da pena aplicada, salvo quando demonstrar um
concreto e próprio interesse em agir».

(14) Germano Marques da Silva, op. cit., pp. 242 e 243.
(15) N.o 1 do artigo 69.o do CPP.
(16) Figueiredo Dias, Jornadas de Direito Processual Penal, 11.
(17) José António Barreiros, Sistema e Estrutura do Processo Penal

Português, II, pp. 156 e segs. É na fase de inquérito e na fase eventual
de instrução que mais se fará sentir, em regra, a intervenção processual
do assistente na contribuição para a definição do objecto do processo.
Da dedução da acusação em diante — e estando fixado definitiva-
mente o objecto do processo — é que verdadeiramente a actuação
do assistente é subordinada à do Ministério Público. Cf. Damião da
Cunha, como na nota 10, p. 156.

(18) Cf. os artigos 277.o e 287.o, n.o 1, alínea b), do CPP.
(19) Damião da Cunha, «A participação dos particulares no exer-

cício da acção penal», RPCC, 8, p. 593.
(20) Cf., v. g., as Leis n.os 13/85, de 6 de Julho — Lei do Património

Cultural —, 10/87, de 4 de Julho — Associação de Defesa do
Ambiente —, 95/88, de 17 de Agosto — Direito de Acção Popular
das Mulheres —, 83/95, de 31 de Agosto — Acção Popular —, 20/96,
de 6 de Julho — Associação Antirracista — e 24/96, de 31 de
Julho — Associação de Defesa do Consumidor.

(21) Crimes contra a paz e a humanidade, bem como nos crimes
de tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por fun-
cionário, denegação de justiça, prevaricação, corrupção, peculato, par-
ticipação económica em negócio, abuso de poder e de fraude na obten-
ção ou desvio de subsídio ou subvenção.

(22) Alargamento do conceito de ofendido mais justificado pelo
desejo de uma colaboração de todos os participantes na detecção
e processamento desses crimes indicados do que pela consideração
de que então qualquer cidadão é particular e imediatamente ofendido
pela infracção.

(23) O que remete para a disciplina constante dos artigos 113.o
a 117.o do Código Penal sobre a queixa e a acusação particular e
as diversas disposições da parte especial do mesmo diploma.

(24) O cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas
e bens, os descendentes e adoptados, ascendentes e adoptantes ou,
na falta deles, irmãos e seus descendentes e a pessoa que com o
ofendido vivesse em condições análogas às dos cônjuges, salvo se
alguma destas pessoas houver comparticipado no crime.

(25) O Código Penal, no n.o 1 do artigo 13.o, ao dispor sobre
os titulares do direito de queixa, refere-se igualmente ao «ofendido,
considerando-se como tal o titular dos interesses que a lei especial-
mente quis proteger com a incriminação».

(26) Fá-lo designadamente nos artigos 30.o, 39.o, 87.o, 88.o, 138.o,
203.o, 215.o, 243.o, 283.o, 383.o e 387.o

(27) Artigo 4.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 35 007, com referência
ao artigo 11.o do CPP de 1929.

(28) Sobre as diferenças das duas disposições, cf. Teresa Beleza,
Apontamentos de Direito Processual Penal, III, p. 207.

(29) Beleza dos Santos, «Partes particularmente ofendidas em pro-
cesso criminal», na Revista de Legislação e Jurisprudência, 57, p. 2.

(30) Cf., v. g., Figueiredo Dias, op. cit., pp. 512 e 513, e Direito
Penal — As Consequências Jurídicas do Crime, pp. 75 e 670, Figueiredo
Dias e Anabela Miranda Rodrigues, «A Sociedade Portuguesa de
Autores em processo penal», Temas de Direito de Autor, III, Damião
da Cunha, ob. cit., José António Barreiros, ob. cit., p. 167, Teresa
Beleza, Apontamentos de Direito Processual Penal, III, p. 206, Cas-
tanheira Neves, Sumários de Processo Penal, Maia Gonçalves, CPP
Anotado, e Simas Santos e Leal-Henriques, CPP Anotado.

(31) Cf., v. g., os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de
23 de Novembro de 1988, in Boletim do Ministério da Justiça, 381-544,
de 18 de Setembro de 1997, processo n.o 527/97, de 20 de Janeiro
de 1998, processo n.o 1326/97, de 17 de Junho de 1998, e processo
n.o 217/98, de 29 de Março de 2000, in Acórdãos do Supremo Tribunal
de Justiça, VIII, 1, p. 234.

(32) Sem esquecer, quanto ao valor da sistemática, a posição de
Jescheck, Tratado de Derecho Penal, Parte General, p. 232: «O bem
jurídico constitui a base reconhecida da estrutura e da interpretação
dos tipos. No entanto, o conceito de bem jurídico não deve ser equi-
parado sem mais com a ratio legis, mas que deve atribuir-se um sentido
real próprio, anterior à norma penal concludente em si mesmo, pois
de outra maneira não poderia cumprir a sua função sistemática como
indicador do conteúdo e da delimitação do preceito penal e como
contraponto das causas de justificação nas colisões valorativas.»

(33) «Atendendo aos elementos específicos do tipo legal do crime
e ao dado sistemático resultante do capítulo da parte especial em
que o crime se integra» — Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
de 29 de Março de 2000, in Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça,
VIII, 2, p. 243.

(34) Na expressão de Teresa Beleza, Apontamentos de Direito Pro-
cessual Penal, III, pp. 206 e 207.

(35) Cf., sobre a formulação, Figueiredo Dias e Anabela Miranda
Rodrigues, «A Sociedade Portuguesa de Autores em processo penal»,
Temas de Direito de Autor, III.

(36) Tratado de Direcho Penal, Parte General, 4.a ed., p. 6.
(37) Damião da Cunha, Comentário Conimbrincense, II, p. 599.
(38) Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Janeiro

de 1996, in Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, IV, 187, de 13
de Março de 1991, in Actualidade Jurídica, n.o 17, de 20 de Janeiro
de 1998, processo n.o 1326/97.

(39) Cf. Figueiredo Dias e Costa Andrade, Colectânea de Juris-
prudência, VII, 3, p. 23, Helena Moniz, O Crime de Falsificação de
Documentos — Da Falsificação Intelectual e da Falsidade em Docu-
mento, p. 41, e Comentário Conimbrincense, II, p. 1108, e Simas Santos
e Leal-Henriques, Código Penal Anotado, II, p. 1097.

(40) Da consideração de que se protegia a fé pública, traduzida
num sentimento geral de confiança nos actos públicos, caminhou-se
para a ideia de que o bem jurídico do crime de falsificação de docu-
mentos é o da segurança e credibilidade no tráfico jurídico-probatório
no que respeita à prova documental.

(41) Cf. Simas Santos e Leal-Henriques, ob. cit., II, p. 1108.
(42) «Bem como o dolo específico, que é o fim de benefício próprio

ou alheio ou de prejuízo de outrem. O benefício e o prejuízo podem
ser de ordem económica ou moral» — Nélson Hungria, Comentários
ao Código Penal Brasileiro, IX, p. 302.

(43) Helena Moniz, Comentário Conimbrincense, II, p. 685, que
ancora nessa circuntância o concurso aparente entre os dois crimes,
mas, no entanto, considera que a circunstância de o agente ter de
actuar com a específica intenção não significa que se pretenda proteger
outro bem jurídico que não seja o da credibilidade no tráfico jurí-
dico-probatório, não constituindo objecto de protecção o património,
tão-pouco a confiança no conteúdo dos documentos, mas apenas a
segurança e credibilidade no tráfico jurídico no que respeita à prova
documental.
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(44) Que não exige o intuito de prejudicar.
(45) Júlio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, 3, p. 218.
(46) Damásio de Jesus, Direito Penal, 4.o vol., p. 4, ainda para

o direito brasileiro. No mesmo sentido, Magalhães Noronha, Direito
Penal, 4.o vol., p. 140.

(47) T. S. Vives Anton e outros, Compendio de Derecho Penal —
Parte Especial, p. 79: «Perante a dificuldade posta em relevo, não
pode surpreender que o legislador, desde 1848, tenha utilizado a
expressão ‘das falsidades’ como epígrafe, prescindindo de toda a refe-
rência ao possível bem jurídico tutelado, que a própria doutrina tem
compendiado uma vezes na fé pública outras no valor dos meios
probatórios ou no tráfico jurídico. É ao analisar umas (realidades
contempladas) e outros (comportamentos típicos), quadro dos pre-
ceitos em que se descrevem, quando se constata que aquelas se plas-
mam em sinais, símbolos, efeitos, documentos, qualidades, etc.,
enquanto expressam algo: porque contem um valor ou significado,
que convencionalmente se lhes atribuiu; em suma, em atenção a que
dão prova ou fé de alguma coisa que, pela sua transcendência, interessa
ao Estado e à comunidade em geral que se protegeu face a que-
fazeres — os típicos — que os desfiguram, seja alterando o seu sig-
nificado seja modificando de maneira substancial o que exprimem
ou provam, seja apresentando-os como provenientes de quem os não
emanou. A tergiversação desse valor, dessa significação, desse sentido,
pode produzir transtorno nas relações sociais, económicas, jurídicas,
no tráfico jurídico em geral, que aparece assim protegido de forma
mediata, mas sem constituir o bem jurídico imediatamente tutelado
que, já se sugeriu, se estriba na fé pública e no valor probatório — que
não se deve confundir com os meios de prova processuais —, outor-
gado àqueles objectos.»

(48) «Vencido por entender que, na medida em que conduz à impos-
sibilidade de constituição como assistente das pessoas cujos interesses
foram atingidos pela prática dos crimes de ‘falsificação’ e de ‘dene-
gação da justiça’, a norma impugnada, na interpretação adoptada,
viola o preceituado no artigo 32.o, n.o 7, da CRP.»

(49) O mesmo Tribunal Constitucional decidira já da mesma forma,
no Acórdão n.o 647/98 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, 41.o vol.,
pp. 423 e segs.), numa questão idêntica, embora reportada apenas
ao crime de «desobediência».

(50) «A questão, porém, é a de saber se, em face de disposições
constitucionais que não só garantem a administração da justiça, com
o artigo 202.o, n.o 2, como especialmente garantem o direito do ofen-
dido ‘de intervir no processo nos termos de lei’, nas palavras do n.o 7
do artigo 32.o, aditado na revisão constitucional de 1997, a norma
do artigo 68.o, n.o 1, alínea a), do Código de Processo Penal, que
delimita a constituição de assistente através do conceito de ofendido,
na interpretação que não considera ofendidos os particulares pos-
sivelmente afectados pelos crimes de falsificação praticada por fun-
cionário do artigo 257.o do Código Penal e de denegação de justiça
prevista no artigo 369.o do Código Penal, excede o espaço de con-
figuração deixado ao legislador pela Constituição. A resposta deve
ser negativa. A revisão constitucional de 1997 faz-se no contexto da
vigência do artigo 68.o, n.o 1, alínea a), do Código de Processo Penal
e nada indica que tenha querido outra coisa senão dar dignidade
constitucional ao que aí se estabelece. A constituição de assistente
em crimes que não visam directamente proteger interesses privados,
mas sim interesses colectivos, em que nem sempre há lesão adicional
de interesses privados, e em que a lesão desses interesses não é um
elemento constitutivo do tipo de crime — por outro as palavras, em
crimes em que nem sempre há ofendido — não é certamente uma
exigência constitucional.»

(51) Acórdão de 29 de Março de 2000, in Acórdãos do Supremo
Tribunal de Justiça, VIII, t. 2, p. 234, relator: conselheiro Armando
Leandro.

(52) Designadamente à circunstância de a legislação em causa se
reportar expressamente ao «ofendido», óbvia referência à pessoa con-
cretamente atingida.

(53) Posição a que aderiu o Acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça, de 23 de Maio de 2002, processo n.o 976/02-5, com o seguinte
sumário: «(1) O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de
Janeiro de 1997 (Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, ano V,
t. 1. a pp. 172 e segs.), ao proclamar que o crime de denúncia caluniosa
protege ‘não só o interesse na administração da justiça como, prin-
cipalmente, o interesse dos acusados contra o prejuízo resultante de
imputações maliciosas, [ . . . ] presta claramente dos acusados contra
o prejuízo resultante de imputações maliciosas, [ . . . ] presta claramente
homenagem à teoria do bem jurídico individual e, em conformidade,
aponta o “ofendido”, como seu portador concreto. O que equivale
à proclamação da tese da admissibilidade da sua constituição como
assistente.’ (Comentário Conimbrincense do Código Penal, t. III, pp. 519
e segs.) (2) O entendimento supra-assinalado, a que se adere con-
victamente, é reforçado com as referências feitas nos n.os 3 e 4 do
artigo 365.o do Código Penal à qualidade de ofendido: é que tais
referências só podem querer dizer (e necessariamente inculcam) que
o legislador pretendeu considerar que a tutela visada com a incri-
minação abrange não apenas como objecto jurídico imediato o inte-
resse público nas boas realização e administração da justiça mas, ainda,
igualmente como objecto jurídico imediato, o interesse particular (do
ofendido). (3) Assim, no crime de denúncia caluniosa, pode assumir
a qualidade processual de assistente a pessoa eventualmente atingida.»

(54) Com o aplauso de Costa Andrade, Comentário Conimbrincense,
III, p. 529, em relação ao Acórdão de 9 de Janeiro de 1997, citado
na nota anterior, deste Tribunal.

(55) Trata-se de «os titulares dos interesses que a lei penal tem
especialmente por fim proteger quando previu e puniu a infracção
e que esta ofendeu ou pôs em perigo, são as partes particularmente
ofendidas, ou directamente ofendidas e que, por isso, se podem cons-
tituir acusadores», Beleza dos Santos, «Partes particularmente ofen-
didas em processo criminal», na Revista de Legislação e Jurisprudência,
57, p. 2.

Lisboa, 16 de Janeiro de 2003. — Manuel José Carrilho
de Simas Santos (relator) — David Valente Borges de
Pinho — José Marcelino Franco de Sá — Sebastião Duarte
Vasconcelos da Costa Pereira — José António Dias
Bravo — Armando Acácio Gomes Leandro — Virgílio
António da Fonseca Oliveira — Luís Flores Ribeiro —
António Correia de Abranches Martins — António Gomes
Lourenço Martins — Dionísio Manuel Dinis Alves —
António Pereira Madeira (voto o acórdão no pressuposto
de que, no caso sujeito, a norma incriminatória «protege
especialmente» os dois bens jurídicos a que no texto
se faz referência, não sendo possível estabelecer naquela
incriminação qualquer hierarquia quanto ao objecto de
tal tutela penal) — José Antínio Carmona da
Mota — António Luís Sequeira Oliveira Guimarães (subs-
crevo a declaração de voto do Ex.mo Conselheiro Pereira
Madeira).
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E-mail+500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

E-mail+1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

250 acessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

500 acessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

N.o de acessos ilimitados até 31/12 550

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

Assinatura CD mensal . . . . 176 223

INTERNET (IVA 19 %)

Novos contratos (2003) Preços por série

100 acessos . . . . . . . . . . . . . . 120
200 acessos . . . . . . . . . . . . . . 215
300 acessos . . . . . . . . . . . . . . 290

Assinante
papel 2Só renovações Não assinante

papel

1.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 100
2.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 100
Concursos públicos, 3.a série 80 100

1 Ver condição em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa
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AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.
LIVRARIAS

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250–100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00 Fax 21 394 57 50 Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050–148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00 Fax 21 330 17 07 Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099–002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00 Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000–136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00 Fax 21 781 07 95 Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000–173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00 Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050–294 Porto
Telef. 22 339 58 20 Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500–392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25 Fax 21 711 11 21 Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150–268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08 Fax 21 324 04 09 Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600–001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70 Fax 21 723 13 71 Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27 Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49 Fax 23 440 58 64


