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PARTE D

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão (extrato) n.º 244/2018

Processo n.º 636/17

III — Decisão
Em face do exposto, decide -se:
a) Não julgar inconstitucional a norma que considera os pedidos de 

revisão oficiosa equivalentes às situações em que existiu «recurso à 
via administrativa nos termos dos artigos 131.º a 133.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário», para efeito da interpretação da 
alínea a) do artigo 2.º da Portaria n.º 112 -A/2011, encontrando -se tais 
situações, por isso, abrangidas pela jurisdição dos tribunais arbitrais que 
funcionam no CAAD; e, em consequência,

b) Julgar improcedente o recurso.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 25 UC´s.
Lisboa, 11 de maio de 2018. — Maria de Fátima Mata -Mouros — José 

Teles Pereira — Claudio Monteiro — João Pedro Caupers — Manuel 
da Costa Andrade.

Texto integral do Acórdão disponível no sítio eletrónico do Tribunal 
Constitucional:

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180244.html?impressao=1
311403263 

 TRIBUNAL DE CONTAS

Aviso n.º 8072/2018

Concurso curricular para recrutamento de um Juiz Conselheiro 
para a Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas

Lista de classificação e graduação final
1 — Nuno António Gonçalves — 16,54
2 — José Manuel Ferreira de Araújo Barros — 16,41
3 — Joaquim Manuel Charneca Condesso — 15,92
4 — Paulo Jorge Rijo Ferreira — 15,42
5 — José Francisco Moreira das Neves — 15,31
05 -06 -2018. — O Presidente, Vítor Caldeira.

311404495 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÍRCULO DE LISBOA

Anúncio n.º 94/2018
Faz -se saber que nos autos de Procedimento de massa que se en-

contram pendentes no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, 
Unidade Orgânica 2, com o n.º 2811/16.6BELSB, em que é autora 
Ana Elisa da Costa Santos, e réu Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, I. P., são citados os candidatos constantes da lista de clas-
sificação final (circular informativa n.º 169/2016, de 26 de Setembro do 
IEFP,IP), relativo ao concurso para a categoria de Técnico Superior de 
Emprego Assessor, aberto pelo aviso n.º 10245/2015, de 8 de Setembro, 
publicado no Diário da República n.º 175, 2.ª série, para no prazo de 
dez dias se constituírem como contrainteressados no processo acima 
indicado, nos termos do n.º 5 do artigo 81.º do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, no qual é impugnada a decisão administrativa 
praticada pelo Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, IP, no âmbito do concurso de pessoal para a categoria de 
Técnico Superior de Emprego Assessor, por decorrência do concurso de 
promoção relativo ao ano de 2006, aberto pelo aviso n.º 10245/2015, de 
8 de Setembro, publicado no Diário da República n.º 175, 2.ª série.

Uma vez expirado o prazo, acima referido (10 dias), os contrainte-
ressados que como tais se tenham constituído, consideram -se citados 

para contestar, no prazo de 20 dias, a ação acima referenciada pelos 
fundamentos constantes da petição inicial.

A falta de contestação importa a confissão dos factos articulados 
pelo autor.

A falta de impugnação especificada importa a confissão dos factos 
articulados pelo autor.

Nas ações relativas a atos administrativos e normas a falta de im-
pugnação especificada não importa a confissão dos factos articulados 
pelo auto, mas o tribunal aprecia livremente essa conduta para efeitos 
probatórios (n.º 4 do artigo 83.º CPTA).

Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do CPTA e do n.º 1 do artigo 40.º 
do Código de Processo Civil (CPC), é obrigatória a constituição de 
Mandatário.

Os prazos acima indicados são contínuos não se suspendendo durante 
as férias judiciais. Terminados em dia que os tribunais estejam encerra-
dos, transfere -se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

A apresentação de contestação, implica o pagamento de taxa de justiça 
autoliquidada.

Sendo requerido nos Serviços de Segurança Social benefício de apoio 
judiciário na modalidade de nomeação de patrono, deverá o citando, 
juntar aos presentes autos, no prazo da contestação, documento compro-
vativo da apresentação do referido requerimento, para que o prazo em 
curso se interrompa até notificação da decisão do apoio judiciário.

As férias judiciais decorrem de 22 de dezembro a 3 de janeiro; de 
domingo de Ramos à segunda -feira de Páscoa e de 16 de julho a 31 
de agosto.

23 de maio de 2018. — A Juíza de Direito, Guida Coelho Jorge. — A 
Oficial de Justiça, Cândida Lourenço.

311374258 

 TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VILA REAL

Despacho (extrato) n.º 5899/2018
Nos termos do artigo 36.º, n.º 2, da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto 

(LOSJ), procede -se à elaboração dos turnos, para o período compreen-
dido entre 01 de setembro a 31 de dezembro de 2018, para realização 
do serviço urgente, designadamente o previsto no Código de Processo 
Penal, na lei de cooperação judiciária internacional em matéria penal, 
na lei de saúde mental, na lei de proteção de crianças e jovens em perigo 
e no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional, que deva ser executado aos sábados, 
nos feriados que recaiam em segunda -feira e no segundo dia feriado, 
em caso de feriados consecutivos.

Foram ouvidos os senhores Juízes, bem como o senhor Procurador 
Coordenador do Ministério Público, conforme artigos 53.º, n.º 4, e 55.º, 
n.º 1, do Decreto -Lei n.º 49/2014, de 27 de março (RLOSJ.

Relativamente aos senhores Juízes que terão de intervir nos turnos, na 
sequência da audição efetuada aos mesmos, nos termos do artigo 53.º, 
n.º 4, do Decreto -Lei n.º 49/2014, de 27 de março (RLOSJ), tal como 
nos períodos anteriores, o princípio geral foi de considerar apenas ter 
de intervir nos turnos os senhores Juízes das várias Instâncias Locais 
da Comarca, porquanto a frequência de intervenção é reduzida (de 6 
em 6 semanas), sem prejuízo de poderem intervir os senhores Juízes 
das Instâncias/secções Centrais que manifestassem tal desejo, tal como 
sucedeu com os Senhores Juízes da Instância Central Crime.

Nesta medida, os Senhores 3 Juízes da Instância Central Crime inter-
virão, alternada e sequencialmente com os Sr. Juízes dos Juízos Locais 
Crime de Vila Real (Juiz 2 e 3) e Chaves (Juiz 1).

No que concerne à organização geográfica da Comarca, o Conselho de 
Gestão da Comarca, face à extensão e ao volume processual da mesma, 
nos termos do artigo 55.º, n.º 8, do RLOSJ, considerou ser relevante 
organizar os turnos dividindo a Comarca em duas áreas geográficas:

Uma área Norte, integrando os Juízos Locais de Chaves, Montalegre, 
Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

Uma área Sul, integrando os Juízos Locais de Alijó, Peso da Régua 
e Vila Real

Assim, os turnos em referência são organizados da seguinte forma:
Juízos Locais de Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de 

Aguiar.
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