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SUMÁRIO — PROCESSO T-115/92

1. Os prazos de reclamação e de recurso são
de ordem pública e, mesmo no caso de a
administração responder na fase pré-contenciosa aos argumentos invocados
pelo reclamante, o Tribunal não está dis
pensado da obrigação de verificar a admis
sibilidade do recurso à luz do respeito dos
prazos estatutários.
Incumbe ao funcionário que pretende
pedir a anulação, a alteração ou o arquiva
mento de uma decisão que o afecta apre
sentar directamente uma reclamação con
tra essa decisão; a faculdade de que goza
esse funcionário de requerer à adminis
tração que tome uma decisão a seu res
peito, nos termos previstos no n.° 1 do
artigo 90.° do Estatuto, não lhe permite
desrespeitar os prazos, impostos pelos arti
gos 90.° e 91.° do Estatuto, para apresen
tação da reclamação e do recurso.

2. Uma decisão adoptada como resposta a um
pedido de um funcionário através da qual
a administração manifesta inequivoca
mente a sua vontade de recusar ao interes
sado um abono previsto nos estatutos,
referindo claramente as disposições com
base nas quais essa recusa foi decidida,
constitui um acto lesivo na medida em que
afecta de modo directo e imediato a situ
ação jurídica desse mesmo funcionário.
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3. A qualificação jurídica de uma carta ou de
uma nota como «requerimento» ou como
«reclamação» decorre exclusivamente da
apreciação do Tribunal e não da vontade
das partes.

Constitui uma reclamação na acepção do
n.° 2 do artigo 90.° do Estatuto a nota pela
qual um funcionário manifesta claramente
a sua vontade de contestar uma decisão da
administração que recusa conceder-lhe um
abono previsto no Estatuto, convida a
administração a fundamentar a sua decisão
e solicita esclarecimentos relativamente aos
cálculos efectuados pela administração que
estão na base da recusa desta. Com efeito,
o pedido de fundamentação só pode ser
analisado, no melhor dos casos, como a
expressão de uma acusação baseada em
falta de fundamentação da decisão nega
tiva, e o pedido destinado a obter esclare
cimentos não constitui um pedido autó
nomo para efeitos do artigo 90.°, n.° 1, do
Estatuto. Inscreve-se no quadro das acu
sações formuladas contra essa decisão, e
isto apesar do facto de, ao indeferir a recla
mação, a administração ter reconhecido
que esse pedido tinha razão de ser e de ter
convidado o interessado a dirigir-se à auto
ridade competente para obter os esclareci
mentos pedidos.

