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2 — Quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do 
Despacho normativo n.º 1/2013 e do Despacho n.º 22 932/2007, na 
sua globalidade, apesar de concordar com a decisão de falta de legiti-
midade da requerente, não acompanho integralmente a fundamentação 
do acórdão. Como já referi nas minhas declarações de voto apostas aos 
Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 645/2013 e 767/2013, a legiti-
midade processual ativa dos requerentes não pode deixar de ser aferida 
pelo pedido (pelo direito invocado) e não pelo preceito constitucional 
em que o pedido se radica, neste caso o artigo 112.º, n.º 7, da Consti-
tuição. A falta de legitimidade da requerente reside no facto de não ter 
sido invocado um direito da região, não se preenchendo a previsão do 
artigo 281.º, n.º 2, alínea g), da Constituição.

3 — Quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da 
norma prevista no artigo 4.º, n.º 1, do Despacho normativo n.º 1/2013, 
encontro -me vencida, por considerar que também este pedido deveria 
ter sido rejeitado por falta de legitimidade da requerente.

O Acórdão do Tribunal Constitucional nunca chega a aferir da legiti-
midade da requerente para formular este pedido, ou seja, não se analisa 
se o pedido, tal como formulado, constitui um direito da região. Ora, 
invocando a requerente a verificação de uma discriminação negativa 
dos atletas e clubes desportivos da Região Autónoma da Madeira 
relativamente aos do continente, o que está em causa é o princípio 
da igualdade e direitos fundamentais de cidadãos portugueses. Em 
coerência, também, com o decidido no Acórdão n.º 767/2013, onde 
estavam em causa questões de acesso aos serviços de saúde, o Tribunal 
Constitucional deveria ter negado a legitimidade da requerente para 
o pedido formulado.

Como referi em declaração de voto a esse Acórdão, estando em causa 
um «direito fundamental, de âmbito nacional, não circunscrito a ne-
nhuma região autónoma», a sua defesa «cabe aos representantes dos 
órgãos de soberania e restantes titulares de cargos públicos identificados 
nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 281.º da Constituição». Uma vez 
que «o direito invocado como violado pela norma cuja apreciação é 
pedida» não configura um direito da região, «falece legitimidade aos 
deputados da Assembleia Legislativa Regional para o fazer valer, desig-
nadamente através de formulação de pedido ao Tribunal Constitucional 
de fiscalização abstrata de constitucionalidade da referida norma». 
Não compreendo porque é que neste caso o Tribunal Constitucional 
conheceu do mérito deste pedido.

4 — Quanto ao pedido de declaração de ilegalidade da norma pre-
vista no artigo 4.º, n.º 1, do Despacho normativo n.º 1/2013, embora 
acompanhando a decisão pela sua não ilegalidade, também me encontro 
vencida quanto à fundamentação.

Afasto -me, desde logo, da falta de tratamento autónomo da questão 
da legalidade quanto à questão de inconstitucionalidade quer ao nível 
da legitimidade — que é distinta — quer ao nível do fundo.

Num segundo nível é necessário atender ao facto de a norma 
estatutária invocada para o juízo de ilegalidade ser o artigo 10.º do 
EPARAM, que prevê o princípio da continuidade territorial. Ora, 
o preceito estatutário invocado nada estabelece sobre o regime das 
relações financeiras entre o Estado e a Região (matéria, aliás, que 
deve constar da lei das Finanças Regionais e não dos Estatutos) no 
tocante ao financiamento da prática desportiva. Eis quanto bastaria, 
também em coerência com a fundamentação adotada no Acórdão 
n.º 767/2013 (n.º 21), para considerar a norma objeto de fiscaliza-
ção não ilegal. Neste sentido, apresenta -se como desnecessária a 
fundamentação adotada no presente Acórdão, de resto centrada em 
aspetos de direito ordinário.

5 — Relativamente ao pedido de fiscalização de constitucionalidade 
e de legalidade do artigo 4.º, n.º 1 do Despacho n.º 22 932/2007 acom-
panho o Acórdão quanto à desnecessidade do seu conhecimento.

Maria de Fátima Mata -Mouros
208015399 

 Acórdão n.º 571/2014

Processo n 29213
Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional
Proferido o Acórdão n.º 465/2014, verifica -se que o Despacho n.º 22 

932/2007, de 29 de agosto, é nele referido por essa forma, de acordo 
com a publicação constante do Diário da República, 2.ª série, n.º 191, 
de 7 de outubro de 2007, mas também como “Despacho Normativo 
n.º 22932/2007” ou “Despacho normativo n.º 22932/2007”, o que se 
mostra suscetível de dificultar a respetiva identificação.

Justifica -se, então, proceder à retificação de tais menções, mantendo, 
porém, inalterados os segmentos transcritos no Acórdão n.º 465/2014, 
nos quais também ocorre a dupla designação.

Importa ainda corrigir lapso de escrita, na menção a “Decreto norma-
tivo n.º 1/2013”, em vez de “Despacho normativo n.º 1/2013”.

 2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio n.º 206/2014

Processo: 894/09.4TYLSB

Insolvência de pessoa coletiva (requerida)

N/Referência: 1898229
Requerente: Nuno Alexandre Pechirra Pinto e outro(s).
Insolvente: Paulo Campos — Alumínios, L.da

Encerramento de Processo nos autos de Insolvência acima identificados 
em que é Insolvente: Paulo Campos — Alumínios, L.da, NIF 504091611, 
Endereço: Rua do Trabalhador, N.º 182, Armazém 5, Fernão Ferro, 
2865 -375 Fernão Ferro e Administrador de Insolvência, Dr(a). J. A. 
Pires Navalho, Endereço: Rua Dr Manuel Pacheco Nobre, 73 -Rc Dto, 
2830 -080 Barreiro. Ficam notificados todos os interessados, de que o 
processo supra identificado, foi encerrado. A decisão de encerramento 
do processo foi determinada, por insuficiência da massa insolvente, nos 
termos do disposto do art.º 230.º, n.º 1, alínea d) e 232, n.º 2, do Código 
da Insolvência e de Recuperação de Empresas. Efeitos do encerramento:

a) O incidente de qualificação da insolvência passa a prosseguir os 
seus termos como incidente limitado — n.º 5 do artº. 232.º do CIRE.

b) Cessam todos os efeitos decorrentes da declaração de insolvência, 
designadamente, recuperando a devedora o direito de disposição dos seus 
bens e a livre gestão do negócio, sem prejuízo dos efeitos da qualifica-
ção de insolvência e do disposto no art.º 234.º do CIRE — art.º 233.º, 
n.º 1, al. a).

c) Cessam as atribuições do Sr. Administrador da Insolvência, exceto 
as relativas à apresentação de contas e aos trâmites do incidente de 
qualificação da insolvência — artº. 233.º, n.º 1, al. d).

d) Todos os credores da insolvência podem exercer os seus direitos con-
tra o devedor, no caso, sem qualquer restrição — artº. 233.º, n.º 1, al. c).

e) Os credores da massa insolvente podem reclamar da devedora os 
seus direitos não satisfeitos — art.º 233.º, n.º 1, al. d).

f) A liquidação da devedora prosseguirá, nos termos gerais — 
art.º 234.º, n.º 4 do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresa.

Ao Administrador da Insolvência, foram remetidos os respetivos 
anúncios para publicação.

27 de maio de 2011. — A Juíza de Direito, Dr.ª Maria José Cos-
teira. — O Oficial de Justiça, Eduardo Esteves.
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 TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE

Despacho n.º 10238/2014
Nos termos dos artigos 36.º e 37.º do Decreto -Lei n.º 343/99 de 26 de 

agosto, do artigo 23 da Lei n.º 12/A/2008 de 27 de fevereiro e do n.º 3 
do Despacho do Secretário de Estado da Administração Judiciária de 14 
de janeiro de 2005, renovo a comissão de serviço do Sr. Secretário de 
Tribunal Superior, Guilherme Justino Brito Capela, por mais três anos, 
com inicio a 15 de setembro de 2014.

8 de julho de 2014. — O Presidente do Tribunal Central Adminis-
trativo Norte, Dr. Nuno Filipe Morgado Teixeira Bastos, Juiz Desem-
bargador.
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Pelo exposto, determina -se a retificação do Acórdão n.º 465/2014, 
nos seguintes termos;

Onde se lê “Despacho Normativo n.º 22932/2007” passe a constar 
“Despacho n.º 22932/2007”, salvo nas passagens transcritas; e

Onde se lê “Decreto normativo n.º 1/2013” passe a constar “Despacho 
normativo n.º 1/2013”.

Lisboa, 29 de julho de 2014. — Fernando Vaz Ventura — Maria Lúcia 
Amaral — José Cunha Barbosa — Carlos Fernandes Cadilha — Ma-
ria de Fátima Mata -Mouros — Lino Rodrigues Ribeiro — Catarina 
Sarmento e Castro — João Cura Mariano — Maria José Rangel de 
Mesquita - Pedro Machete — Ana Guerra Martins — Joaquim de Sousa 
Ribeiro.
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