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PROCESSO Nº 1217/20.7BEPRT 

 

 

 

DESPACHO SANEADOR SENTENÇA 
(artº 88º do CPTA) 

 

 

 

 
 SINDICATO NACIONAL DA CARREIRA DE CHEFES DA POLÍCIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, m.i. nos autos, intentou a presente Acção Administrativa 

contra a DIREÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, pedindo, a 

final, o seguinte: 

“Termos em que deve 

Deve a presente ação ser julgada procedente por provada e em 

consequência: 

Ser o ato administrativo, identificado no cabeçalho desta ação, que 

constitui o documento doc 1 , ser declarado nulo ou anulado, mas 

sempre se nenhum efeito e em consequência determinar-se que no 

processo avaliativo de avaliação dos agentes policiais do presente ano 

(2020) bem como nos demais, na nomeação dos avaliadores, 

respeitem o disposto no artigo 22° n.° 1 da portaria supra identificada 

ou seja nomear chefes e só nomeando outro avaliador (que não o 

Chefe) na eventualidade ou impedimento ou ausência do superior 

hierárquico do agente avaliado.” 

 

 

Regularmente citado, o Réu apresentou Contestação. 
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            A fls. 291 e 301 dos autos, o Autor e a Entidade Demandada apresentaram 

requerimento conjunto, que se transcreve, onde declaram o seguinte: 

“Ministério da Administração Interna/Polícia de Segurança Pública, Réu, no 

processo à margem identificado e o Autor, Sindicato Nacional da Carreira de 

Chefes da PSP, acordam pôr fim ao presente litígio nos seguintes termos e 

condições:  

1. O Autor, desiste do pedido de impugnação do ato administrativo, objecto da 

presente ação, o que o Réu aceita, com a ressalva das cláusulas infra 

mencionadas.  

2. O Réu aceita, nos termos da Portaria n.º 9-A/2017 de 5 de Janeiro, que nos 

processos avaliativos seguintes, os polícias da carreira de Chefe passarão a ser 

os primeiros avaliadores dos polícias da carreira de Agente, desde que estes 

estejam integrados em equipas estáveis e constituídas de forma permanente, sob 

o seu comando e que se verifique o carácter estável e permanente entre avaliador 

e avaliado, a título de exemplo: Equipas de Intervenção Rápida; Esquadras de 

Investigação Criminal, Secções dos Núcleos da Direção Nacional da PSP; 

Estabelecimentos de Ensino e Unidades de Polícia; incluindo esquadras, secções 

das Divisões, nos termos definidos na respectiva Lei n.º 53/2007, de 31 de Agosto 

(Lei Orgânica da PSP).  

3. O processo avaliativo dos Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), será 

feito pelos polícias da carreira de Chefe, enquanto primeiros avaliadores, nos 

termos referidos no número anterior, conforme o disposto no artigo 22.º n.º 1 da 

Portaria n.º 9-A/2017, de 5 de janeiro, que aprova o sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho do pessoal com funções policiais da PSP, só se 

nomeando outro avaliador  
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(que não o Chefe) em caso de impedimento ou ausência desse superior hierárquico 

direto.  

4. As custas, caso haja lugar às mesmas, resultantes da presente ação serão 

suportadas por ambas as partes, em partes iguais, sem prejuízo do benefício de 

isenção que alguma das partes possa beneficiar, prescindindo ambas das custas 

de parte.  

Nestes termos, e nos mais de direito aplicáveis, que V. Exa. doutamente suprirá, 

requerem que se digne homologar a presente transação e em consequência julgar 

extinta a presente instância.” 

 

Cumpre, pois, apreciar e decidir da validade do Acordo/Transação efetuado 

entre as partes, acima transcrito. 

 

           Vejamos: 

           Prescreve o n.º 1 do artigo 1248.º do Código Civil (CC) que “transação é o 

contrato pelo qual as partes previnem ou terminam um litígio mediante recíprocas 

concessões”. 

          Todavia, preceitua o artigo 1249.º do mesmo diploma legal que “as partes não 

podem transigir sobre direitos de que não lhes é permitido dispor, nem sobre questões 

respeitantes a negócios jurídicos ilícitos”. 

         Nessa conformidade, estipula o artigo 289.º, n.º 1 do Código de Processo Civil 

(CPC): “não é permitida confissão, desistência ou transação que importe a afirmação da 

vontade das partes relativamente a direitos indisponíveis”. 

         O artigo 290.º, n.º 1 do CPC, prescreve que “a confissão, a desistência ou a 

transação podem fazer-se por documento autêntico ou particular, sem prejuízo das 

exigências de forma da lei substantiva ou por termo no processo”, estabelecendo o seu 
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n.º 3 que “lavrado termo ou junto documento, examina-se se, pelo seu objeto e pela 

qualidade das pessoas que nela intervieram, a confissão, a desistência ou a transação é 

válida e, no caso afirmativo, assim é declarado por sentença, condenando-se e 

absolvendo-se nos seus precisos termos”. 

         Do exposto conclui-se que, ao abrigo do disposto no artigo 290.º, n.º 3 do 

CPC, a validade da transação depende do objeto e da qualidade dos intervenientes, 

pelo que importa analisar o documento elaborado e apreciar se pela qualidade das 

pessoas que nele intervieram e pelo seu objeto a transação é válida. 

          In casu, o documento apresentado foi assinado por quem tinha poderes para o 

efeito (fls. 293 e 301). 

         O Acordo/Transação, transcrito, não versa sobre direitos indisponíveis. 

 

         Atenta a qualidade dos intervenientes, a natureza disponível do objeto, sendo 

a transação subjetiva e objetivamente válida, ao abrigo dos artigos 283º, n.º 2, 

284º, 289º, 290º e 277.º, alínea d), do CPC, todos aplicáveis ex vi artigo 1.º 

do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), conduz à 

homologação da mesma, condenando e absolvendo as Partes nos precisos termos 

acordados. 

 

           DECISÃO 

            Pelo exposto, julgo a transação subjetiva e objetivamente válida, pelo que a 

homologo, condenando e absolvendo as partes, nos precisos termos acordados e, 

consequentemente, declaro extinta a presente instância. 

           Custas por ambas as partes, em igual proporção, nos termos do artº 537º, nº 2 

do CPC (conforme acordado). 
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*** 

Fixa-se o valor da presente acção em € 30.000,01, em conformidade com o 

preceituado no artigo 34º, nº 1 do CPTA e no artigo 306.º do CPC (aplicável ex vi do 

artigo 1.º e 31.º, n.º 4 do CPTA). 

 

*** 

Registe e notifique. 

 

Porto, 28 de junho de 2021 

 

 A Juíza de Direito, 
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