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NOTA PRÉVIA

Este livro, que é uma espécie de curso avançado, se pode mos dizer assim, 
é sobretudo fruto de um sobressalto episte mológico: o direito adminis-
trativo dos nossos dias representa uma substituição do seu espírito ori-
ginário. O direito adminis trativo já não é o que sempre foi, vindo a ser 
substi tuído por um direito, que não sendo direito privado também não é 
direito público na sua puridade. 

Tudo isto se passou em três ou quatro décadas apenas, sem que a dou-
trina fosse capaz de dar uma resposta cabal e sistemática a um fenómeno 
tão perturbador. 

Em extrema síntese, este volume pretende dar corpo a umas lições 
sobre alguns problemas do direito administrativo atual, acompanhado das 
reflexões imprescindíveis sobre as mutações mais significativas das cate-
gorias e institutos jurídi cos da nossa disciplina. Não se trata, portanto, de 
os descrever mas de os problematizar e discutir. Por exemplo, fazer refle-
tir o estudioso e o estudante sobre o procedimento administrativo, não 
como objeto de um conjunto articulado de normas e princí pios mas como 
instrumento complexo das várias formas de deci são da Administração, de 
participação e tutela dos direitos e interesses legalmente protegidos dos 
particulares. 

Não se tratando de um curso clássico, também não é uma coleção de 
estudos, pelo menos na intenção do autor.

Constitui, em suma, uma tentativa de refletir e discutir problemas de 
forma coerente, o que explica que a análise não se concentre apenas nos 
elementos do direito administrativo, mas muito especialmente na sua inte-
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ração e composição no contexto nacional e europeu. É precisamente este 
contexto europeu que explica a recomposição da fattispecie no direito admi-
nistrativo, com as correspondentes refrações nas suas principais figuras 
jurídicas. 

Porto, janeiro de 2021. 

Colaço Antunes
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INTRODUÇÃO: A FORMAÇÃO JURÍDICA

O objetivo desta nota é refletir sobre a formação jurí dica nas Faculdades 
de Direito, mais exatamente sobre a necessidade de criar uma ciência da for-
mação jurídica. As consequências de não se ter feito o esforço de construir 
os percursos formativos na base de uma reflexão capaz de pôr as bases de 
uma ciência da formação jurídica são evi dentes perante os olhos de todos 
os que sabem pensar. 

Esclareça-se, a questão não está em criar mais unida des curriculares 
(sobretudo no 2º ciclo) que só satisfaçam apetites epistemológico-territo-
riais, mas refletir sobre os conteúdos e metodologias das várias disciplinas. Ora, 
isto nunca é discutido.

Basta pensar no negócio jurídico, para perceber quanto é antiquado o 
ensino do direito civil em algumas Faculdades de Direito. 

Em primeiro lugar, o negócio jurídico é hoje uma abstração à procura 
de um nome. Em bom rigor, esta ideia tem já algum tempo no pensamento 
jurídico europeu. Como também não existe na realidade empírica algo de 
percetível como negócio jurídico. O negócio jurídico do direito (civil) ale-
mão, que tanto nos influenciou, não tem qualquer referência no mundo 
dos factos, existindo apenas no universo jurídico e de forma verbalizada, 
como diria a filosofia analítica. 

Depois, o modelo germânico, visto no mundo jurídico como aquele que 
está dotado de maior cientificidade, irra diou para outros ordenamentos 
jurídicos, inclusive o nosso. A abstração conceptual alemã tinha necessi-
dade de um nome. O Código Civil procurou sobretudo regular, na Parte 
Geral, a declaração de vontade, a Willenserklärung, sendo que a área da cul-
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tura jurídica alemã dispunha já de um sugestivo nome para a batizar: o 
negotium iuridicum do iusnaturalista Netterbladt, que se convolou no 
Rechtsgeschäft no “Sistema de Direito Romano Actual” de Savigny. 

A fonte originária é, portanto, o latim literário. Nego tium contrapõe-se 
a otium (nec-otium). A metáfora que compõe Rechtsgeschäft ou negócio jurí-
dico, ainda que a matriz semântica se mantenha, acabou por assumir um 
significado misterioso, evocativo de uma realidade pura mente normativa. 

Creio que uma categoria jurídica como a declaração de vontade (só) é 
particularmente pensável num sistema jurídico como o germânico, em que 
se prescinde da causa, enquanto no sistema romano-francês o máximo de 
gene ralização é atingido através da categoria do contrato em geral, que é 
causal e tem, portanto, uma referência na rea lidade. 

A Willenserklärung do BGB, na base da qual os nos sos melhores civilis-
tas elaboraram a teoria do negócio jurí dico, foi pensada como uma decla-
ração abstrata, incom patível com um sistema baseado na causalidade do 
contra to. Se não estamos em erro, o negócio jurídico da nossa civilística, 
causal e abstrato ao mesmo tempo, é uma espé cie de conciliação de opostos. 

A morte anunciada não é a morte de um célebre romance mas a morte 
de uma categoria jurídica, o negócio jurídico. Sem questionar a sua rele-
vância teórica e concep tual, impõe-se repensar a centralidade da figura e 
da disci plina do negócio jurídico. 

Regressando à ciência da formação jurídica, a investi gação não tem ape-
nas um valor metodológico, refletindo-se também sobre o próprio ensino, 
sobre o que ensinar e como ensinar. Se assim não for, estamos confrontados 
com uma construção palafítica da ciência jurídica destinada a su cumbir 
perante a usura dos factos e da realidade, que em muitos casos é extraor-
dinariamente diferente da realidade de há vinte ou trinta anos. Já quanto 
à prática, esta não se ensina, vive-se. Como se pode ensinar a primeira vez? 

O professor deve saber distinguir entre o Direito (e o ensino do direito) 
e a experiência jurídica. O que se exige verdadeiramente ao Professor-
-Professor é que ele conheça bem a ciência jurídica da sua disciplina, dis-
tinguindo, por exemplo, o direito comercial, como ramo de Direito, isto 
é, como sistema normativo, da disciplina de direito comercial como ramo 
da Ciência do Direito, que tem por objeto a sua elaboração e sistematiza-
ção dogmática. É disso que se tra ta, no essencial, no ensino de cada uma 
das disciplinas. A ciência jurídica deve, por outro lado, saber pôr limites 
a um ensino quantitativo, porque informação não é conheci mento. São 
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duas coisas absolutamente distintas, ainda que possa haver alguma com-
plementaridade entre elas. 

Utilizando o título inteligente do belo livro de William Twining, 
o jurista é aquele que sabe fazer coisas com as normas jurídicas; o que é 
que o estudante sabe fazer com as normas que lhe são ensinadas em vários 
anos de estudo? A resposta é quase nada. O licenciado sabe tan tas coisas, ou 
deveria sabê-las, mas não sabe o que fazer. E não sabe porque não foi ensi-
nado a pensar, a interpre tar, a argumentar, a relacionar sistematicamente 
os vários setores do Direito. Não sabe porque não aprendeu, nem lhe foi 
ensinado, o que é a ciência jurídica, porque o ensino peca por definicionismo 
ou nocionismo, como se a essência do Direito residisse aí (quando se trata 
de uma definição, o estudante toma invariavelmente nota). 

E não sabe por uma outra razão fundamental, esta inteiramente impu-
tável ao Professor. Os docentes não en sinam como apreender e qualificar 
juridicamente os factos, no pressuposto de que não há qualquer problema 
nos factos (factos são factos, diz-se). Na vida quotidiana, o pro blema está 
precisamente no facto e no dissenso sobre o facto, como é visível no direito 
penal. Depois, vem ainda o delicado problema da qualificação jurídica do 
facto.

O problema está também no ensino do Direito como realidade ideal: 
explicamos como deveria ser a realidade para ser conforme ao Direito, o 
que abre uma contradição em duas direções. Por um lado, o professor fica 
constran gido a explicar o Direito como dever-ser, por outro, entre o mundo 
ideal do Direito e o mundo real (no qual pulula o cidadão-médio-ignorante-
-ideal com todos os seus falsetes) há uma distância enorme de que importa 
ser consciente. É aqui que o docente deve convocar com força e nobreza 
os seus princípios, chamando a atenção do estudante para a assunção das 
próprias responsabilidades (de todos) peran te o mundo como efetivamente 
é. A formação jurídica (dos estudantes) passa por aquilo que os alemães 
designam de Bildung: formar a personalidade e transmitir conheci mento, 
ajudando a compreender o papel do Direito na sociedade contemporânea.

Não é nada surpreendente deparar com um docente que julga saber 
como organizar uma disciplina, definir prioridades ou selecionar a forma 
de distribuir os conheci mentos: quot capita, tot sententiae. 

 a) O primeiro aspeto a salientar é que, no seu núcleo essencial, os con-
teúdos disciplinares e a respetiva metodo logia são frequentemente 
construídas em função das sin gularidades e apetências do professor. 
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 b) Um segundo aspeto prende-se com uma alteração profunda das 
fontes do Direito, alargando-se extraordina riamente para lá dos 
confins do ordenamento jurídico esta tal, sem que venham incorpo-
radas em cada uma das uni dades curriculares. Em vez disso, ensina-
-se autonoma mente o direito comunitário. 

 c) Em terceiro lugar, a resposta tem sido a fragmen tação dos progra-
mas, a sua parcelização e isolamento do resto do sistema jurídico, a 
prospeção simplista e estereo tipada dos problemas e dos conceitos 
jurídicos, a inevitável lacunosidade dos textos e do ensino. Com a 
agravante de se identificar o conjunto do conhecimento transmi-
tido com o programa e este com os textos que devem ser objeto de 
estudo. O erro é tanto factual como metodológico. Por um lado, 
o programa escrito raramente coincide com o progra ma efetivo. 
Depois vem a sobreposição de programas e de conhecimentos.

 d) Em quarto lugar, a tendência de ensinar tudo, sem capacidade de 
síntese, clareza e completude, conduz ao permanente reenvio para 
disciplinas dos 2º e 3º Ciclos, com o dramático abaixamento dos 
standards qualitativos de cada um dos níveis formativos. 

 e) Em quinto lugar, não é dado o devido relevo ao estudo e compreen-
são das transformações do ordenamento jurídico numa época como 
a nossa. Confundimos, aliás, frequentemente a crise dos modelos 
de formação jurídica com a crise do próprio Direito. Do que não 
há dúvida é que existe uma crise de compreensão, direi mesmo de 
cons ciência do Direito e das suas transformações e do repensar das 
principais categorias e institutos jurídicos. 

Como disse a seu tempo Carl Friedrich von Gerber, o momento 
que vivemos não pode ser um momen to de “tranquilo e ordenado desen-
volvimento da ciência jurídica”. De resto, a crise de projetualidade dos 
modelos de formação dos juristas e dos operadores do Direito não é senão 
um dos aspetos da crise da cultura jurídica. Falta inquietude e sobra pre-
sunção e petulância. 

Devemos fazer ainda uma pergunta fundamental, que jurista queremos 
formar? Um jurista verdadeiro ou os meios-juristas que há por aí na advo-
cacia, na magistra tura e nas cátedras universitárias? A teoria da ciência 
jurídica, na atual situação geo-histórica, exige um jurista (saiba ou não, 
queira ou não) (co)criador (wertend) do Direito e não tanto um operador 



INTRODUÇÃO: A FORMAÇÃO JURÍDICA

15

lógico-formal semelhante ao matemático. O jurista que devemos ajudar 
a formar em nós próprios e nos nossos estudantes é um jurista cons cientemente-
vocacionalmente responsável, corresponsável pelo Direito. Em vez disso, o que se 
faz é o elogio submisso da vulgaridade, afinal uma das faces do niilismo 
jurídico. 

A atividade do jurista é, pela sua estrutura lógica, uma atividade de 
escolha-interpretação consciente, na base de uma Wertrung filosoficamente 
argumentada, da melhor entre as soluções jurídico-positivamente possí-
veis. Pense-se na frase “proibido fumar”: uma boa parte dos juristas-pro-
fessores que vou conhecendo dar-nos-ia o signi ficado e não o sentido desta 
frase, que é provavelmente diferente se a interpretarmos em relação à 
saúde dos pre sentes ou em relação à incendiabiliadde dos materiais, por-
que precisamente os bens jurídicos são diversos. Onde está a distinção 
entre significado e sentido? 

No atual contexto, caracterizado pela supranaciona lidade da União 
Europeia e pela globalização planetária, deve ser possível e desejável um 
progresso do direito juris prudencial (Richterrecht) em relação ao direito 
legislativo e até, pelas razões apontadas, uma Juristenrecht. 

É, por isso, provável que se venha a formar um novo ius gentium pro-
duzido não pelos Estados mas por juristas capazes de secundar maieuti-
camente as inovações e trans formações do ordenamento jurídico. Porém, 
este novo Juristenrecht não se deve identificar como lex mercatoria: a globa-
lização não se refere apenas ao subsistema mercan til, mas envolve todos 
os subsistemas sociais em sentido luhmanniano, o que comporta gravís-
simos problemas do ponto de vista da hegemonia omnívora do mercado. 
Por exemplo, a crescente reificação e mercantilização de bens jurídicos 
tão essenciais como a água, a saúde, a educação, o ambiente-paisagem ou 
mesmo a identidade cultural, tem conduzido à privatização de direitos 
fundamentais e indis poníveis. 

Um dos problemas está em saber onde mora o jurista – jurídico-filo-
soficamente não ignorante. Depois, há ainda um outro problema: a for-
mação jurídica pós-universitária. Um modelo de jurista não dicotómico, 
nem todo juiz, nem todo advogado? Se me fosse perguntado, diria que se 
deve ria optar por algo próximo do modelo germânico, um mo delo assente 
no jurista-juiz, onde o advogado é chamado a desempenhar uma respon-
sabilidade quase-jurisdicional, numa maiêutica da compreensão das partes 
que não perca de vista o fim do Direito-justiça. 
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Por último, nem todos podemos ser juristas. Não por razões de mercado, 
mas pela simples razão de que o Direito, pela sua dimensão ética e inte-
lectual, não está ao alcance de todos. O que há por aí, inclusive na Univer-
sidade, é muito picheleiro-jurista. Não admira, portanto, que os melhores 
estudantes se evadam mentalmente da sala de aula, como na cena de Annie 
Hall, de Woody Allen, um clássico da sétima arte, em que Diane Keaton 
sai da cama, em espírito, enquanto faz amor. 

De resto, como observava Wittgenstein – tudo o que se pode dizer, 
deve ser dito em poucas palavras e com palavras adequadas; de outra forma 
é melhor estar calado. 

Para concluir, impõe-se um repensamento epistemo lógico do ensino 
e da formação jurídica, o mesmo se poden do dizer da relação entre texto 
normativo e intérprete. Basta um pouco de asa da hermenêutica jurídica. 
Em suma, o Direito deve regressar àquilo que foi nos grandes momentos 
da história jurídica ocidental: coisa de verda deiros juristas. O Direito que se 
vai ensinado tem carna lidade (positiva) a mais e espiritualidade (dogmática) 
a menos. A descritividade constitui o providencial repouso para a prover-
bial preguiça do jurista. Onde está o Direito conceptualmente entendido? 

Devemos discutir a fundo (mas com quem?) não ape nas o curriculum do 
futuro jurista mas a sua identidade intelectual. Deveremos decidir qual é 
o nosso ideal de jurista: um jurista resignado à lógica de Humpty Dumpty 
(para quem as palavras significam tão só a vontade do patron) ou um jurista 
interessado em alargar o espetro de possibilidades e de imaginar alternati-
vas. Se optássemos por este último tipo de jurista, poderia argumentar-se 
que a cultura jurídica não serve para nada; mas poderíamos contra-argu-
mentar que é precisamente a sua inutilidade que a torna indispensável. 

Se não se arrepiar o caminho das afinidades eletivas (discretas e indis-
cretas), corremos o risco de mortificar a sensibilidade jurídica por tempo 
indeterminado, mas isso é apenas a preocupação de alguns, poucos, juristas. 

O Direito é uma ficção sem autênticos juristas, porque o direito é o 
direito interpretado e aplicado. 

Há um estranho problema neste país. Os juristas estão a viver a sua ado-
lescência aos quarenta e cinquenta anos, o que não sendo um problema 
jurídico é um proble ma para o Direito. 

Depois do finalmente, não podemos deixar de mani festar a mais severa 
preocupação pela degradação das provas académicas, especialmente as 
mais relevantes. O que nunca devia acontecer acontece e o que podia não 
acontecer (as avaliações de desempenho) acontece. 



183

ÍNDICE

nota prévia 7
abreviaturas e siglas 9
introdução: a formação jurídica 11

I. AS CATEGORIAS JURÍDICAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Introdução 19
2. Uma abertura metodológica 21
3. A categoria jurídica: conceito e problematização 26
4. A circularidade das categorias administrativas 30
 4.1. O regresso à pessoa moral 30
 4.2. O reforço da legalidade material e as suas manifestações 39
5. Permanecem os pressupostos próprios da existência do direito 
 administrativo como ramo autónomo de direito público? O papel 
 da doutrina e o refúgio na arte de glisser 50
6. Síntese final e muita perplexidade: a morte da imortalidade administrativa? 56

II. O ATO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL
1. Efabulando 63
2. Objeto do contrato: o “conteúdo discricionário” do ato administrativo 65
3. Ato contratual e renúncia ao poder administrativo 69
4. Distinção entre renúncia à “competência administrativa” 
 e outras figuras jurídicas 78
5. Direitos dos terceiros 80
6. Fim da fábula 83



184

DIREITO ADMINISTRATIVO

III. TEORIA DA REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO: 
O ELOGIO DA FORMA
1. Introdução 87
2. Requisitos formais de validade do ato administrativo 88
 2.1. Algumas considerações prévias 88
 2.2. Requisitos subjetivos 90
 2.3. Requisitos objetivos 97
  2.3.1. O procedimento como requisito de validade 97
   2.3.1.1. Requisitos de validade quanto à forma e formalidades 98
3. Requisitos materiais de validade do ato administrativo 101
4. A teoria da regularidade do ato e as suas consequências: 
 vícios e modalidades de invalidade 103
5. Concluímos com uma interrogação: a teoria dos vícios é ainda atual? 107

IV. QUANDO OS DIREITOS ADMINISTRATIVOS ESPECIAIS SE EMANCIPAM 
DA DISCIPLINA-MÃE: O EXEMPLO DA NULIDADE URBANÍSTICA
1. Introdução 113
2. Invalidade dos atos de aplicação de um plano urbanístico declarado nulo 114
3. Limites à inopugnabilidade dos atos urbanísticos pós-planificação 116
4. A possibilidade alternativa da anulação administrativa 118

V. LEGITIMIDADE PROCEDIMENTAL E PROCESSUAL-PROCEDIMENTO
1. Introdução 123
2. Legitimidade primária e legitimidade secundária 124
3. Indicações semânticas e proposições normativas 127
4. Legitimidade e objeto do procedimento administrativo 133
5. Legitimidade procedimental e legitimidade processual 135

VI. O ÂMBITO DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA: DUAS REGRAS 
E O PÊNDULO DO JUIZ
1. Introdução 141
2. A interpretação jurídica no direito administrativo 142
3. Continuação: delimitação, dogmática e qualificação jurídica 145
4. O papel do STA no controlo jurisdicional da qualificação jurídica 150
5. O critério unificante da jurisdição administrativa 152

VII. A LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA
1. Introdução 159
2. Uma “jurisdição” na Administração 160
3. Uma jurisdição para a Administração 163



ÍNDICE

185

4. Uma jurisdição administrativa contra a Administração: 
 um salto para a contemporaneidade 165
5. A jurisdição administrativa no mercado das ideias jurídicas: 
 o dualismo legislativo 169
6. Para resumir e fechar 172

DESAFIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 175

bibliografia 177


