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AULA N.º 1

Sumário: 0. Nota introdutória. 1. O modelo de justiça administra-
tiva: a conformação europeia. 2. O modelo de justiça administrativa: a 
conformação constitucional. 3. O modelo de justiça administrativa: as 
recentes alterações.

Bibliografia essencial
FONSECA, Isabel Celeste M., Processo temporalmente justo e urgência, Coimbra  

Editora, Coimbra, 2009.
—, Introdução ao estudo sistemático da tutela cautelar no processo administrativo, Alme-

dina, Coimbra, 2002. 
SILVA, Vasco Pereira da, O contencioso administrativo no divã da psicanálise,  

Almedina, Coimbra, 2005. 

0. Nota introdutória 

O sistema através do qual se realiza a justiça administrativa em Portugal não 
surge assim desenhado, na atualidade, por mero acaso. Ele emerge natural-
mente da constitucionalização do direito fundamental de acesso aos tribunais 
e à tutela jurisdicional efetiva e do fenómeno da Europeização em curso, tendo 
sido talhado sobretudo pelo Juiz Constitucional, dada a jurisprudência pro-
ferida sobre o âmbito e o alcance do art. 20.º da versão atual da CRP, e pelo 
juiz Europeu de Estrasburgo há mais de duas décadas. 

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
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É igualmente resultado de uma evolução histórica, marcada por 
sucessivas revisões legais que vão fazendo com que os contornos nele 
traçados de inspiração francesa sejam, cada vez mais, substituídos pelo aco-
lhimento de ferramentas com características subjetivistas típicas do modelo  
alemão. 

A justiça administrativa portuguesa apresenta-se, de qualquer modo, como 
um modelo de justiça desenhado tanto para realizar o direito fundamental dos 
particulares de acesso ao processo efetivo e temporalmente justo, no contexto 
de uma relação jurídica administrativa, como para aferir da conformidade 
legal da atuação administrativa. 

Na verdade, procurando explicar o que se acabou de sumariamente indi-
car, para compreender a justiça administrativa portuguesa importa invocar 
o cenário europeu e perceber que a justiça administrativa portuguesa, como 
qualquer outra integrada no espaço da União Europeia, se caracteriza por 
incluir cada vez menos traços singulares.   

Assim, explicando com mais pormenor, importa, a este propósito, dizer 
que hoje vivemos um momento de Europeização do direito processual admi-
nistrativo e ele configura-se especialmente no que concerne às formas e aos 
termos de concretização do direito fundamental de acesso aos tribunais e à 
tutela jurisdicional efetiva. E esse movimento de Europeização do direito pro-
cessual administrativo acontece em duas principais perspetivas: a operada 
pelo juiz, destacando-se o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia  
(= TJUE), principalmente desde o caso Factortame e os subsequentes pro-
cessos Atlanta, Zuckerfabrik e Krüger, e a que resulta de fonte legal. E a este 
último propósito, em especial, impõe-se destacar as Diretivas Recursos 
(ou meios contenciosos) 89/665/CEE, do Conselho, de 21 de dezembro,  
e 92/13/CEE, do Conselho, de 25 de fevereiro (com a alteração introduzida 
pela Diretiva 2007/66/CE, de 11 de dezembro). E, na verdade, as opções que 
o legislador nacional tem vindo a adotar para transpor estas diretivas fez 
nascer um contencioso pré-contratual muito semelhante na legislação pro-
cessual administrativa de todos os Estados-Membros. É o direito processual 
administrativo urgente aquele que mais sente o impacto da europeização,  
na verdade.

Num outro sentido, impõe-se, de igual modo, evidenciar que a perspetiva 
da Europeização do direito processual administrativo também corresponde ao 
modo como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (= TEDH) foi apli-
cando o Direito europeu decorrente da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (= CEDH), aqui destacando a interpretação dinâmica que o TEDH 
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foi fazendo do conteúdo elástico dos arts. 6.º, § 1, e 13.º da CEDH. Veremos 
com maior detalhe a seguir.

Finalmente, a Europeização do direito processual administrativo traduz  
a convergência dos modelos nacionais tanto ao nível dos poderes de conde-
nação do juiz como ao nível das ferramentas processuais (especialmente dos 
aspetos relativos ao regime que regula as situações-de-urgência). Lembramos em 
Espanha, em 1998 (pela Lei n.º 29/1998, de 13 de julho); em França e Itália,  
em 2000, respetivamente pela Lei n.º 2000/597, de 30 de junho, que veio 
introduzir significativas alterações ao CodeJA (Code de justice administrative), 
e pela Lei n.º 205, de 21 de julho de 2000, que alterou a Lei dos Tribunais 
Administrativos Regionais (LTAR). Demonstraremos as três linhas de força 
dessa convergência operada pelas recentes reformas. 

Uma outra perspetiva a destacar nesta apresentação do modelo de justiça 
administrativa tem a ver com a constitucionalização das garantias processuais 
dos particulares perante as entidades administrativas e decorre das altera-
ções constitucionais de 1982, 1989 e 1997. 

No que a este aspeto concerne, importa esclarecer a dimensão do direito 
de acesso aos tribunais administrativos e à tutela jurisdicional efetiva, tanto 
do ponto de vista estrutural, ou seja, do ponto de vista dos mecanismos de 
natureza jurisdicional, como do ponto de vista organizativo, lembrando que, 
com a revisão constitucional de 1989, a CRP veio consagrar a exisitência obri-
gatória dos tribunais administrativos, configurando-os como a ordem juris-
dicional comum ou natural para resolver os litígios emergentes das relações 
jurídico-administrativas. Daquela imposição constitucional prevista no n.º 3 
do art. 212.º, resultam os arts. 1.º e 4.º, em especial o n.º 1, do ETAF, nos termos 
dos quais se compreende que cabe aos tribunais da jurisdição administrativa 
a tutela das pretensões emergentes das relações jurídicas administrativas.

Iremos trabalhar com detalhe o direito fundamental dos particulares de 
recorrerem aos tribunais administrativos para alcançar a proteção plena e efe-
tiva dos seus direitos, consagrado no art. 268.º, n.º 4 e n.º 5, da CRP, e iremos 
verificar a amplitude do direito de acesso ao Direito e aos tribunais admi-
nistrativos (acolhido no art. 20.º da CRP), invocando a interpretação que o  
Tribunal Constitucional (= TC) faz deste normativo. Ao terminar a apre-
sentação da justiça administrativa portuguesa, apontaremos os remédios de  
natureza jurisdicional que estão previstos na lei processual administrativa (CPTA)  
e cuja aplicação é da competênciado do juiz administrativo, a começar 
pelos remédios de defesa de natureza jurisdicional para proteção de direi-
tos e interesses que legalmente devem concretizar a garantia de acesso aos 



22

CURSO DE DIREITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO TEÓRICO-PRÁTICO

tribunais e a proteção segundo um processo justo (due process) nas suas diver-
sas dimensões: i) de direito de acesso a um tribunal independente e imparcial;  
ii) de direito a uma decisão judicial de mérito, fundada no direito, através de 
processo equitativo; iii) de direito a proteção eficaz e temporalmente ade-
quada; iii) de direito à plena execução de sentenças; iv) de direito a processos 
céleres e prioritários para tutela de direitos, liberdades e garantias. 

O modelo deve, pois, reger-se pelo princípio da tutela jurisdicional efe-
tiva (art. 2.º do CPTA), devendo ser lido na perspetiva da efetividade do 
processo, isto é, no sentido de que, «através do processo deve o particular 
alcançar, dentro do possível, tudo quanto o direito substantivo lhe garante»  
(CHIOVENDA), e na perspetiva da efetividade do resultado final do processo, 
pelo que «a necessidade de recorrer ao processo não deve prejudicar quem 
tem razão» (CHIOVENDA)1. 

1. O modelo de justiça administrativa: a conformação europeia

No quadro europeu, os modelos nacionais de justiça administrativa estão cada 
vez mais próximos. Esta é, na verdade, uma forma pela qual a Europeização  
também se concretiza, como já anunciámos.

Neste contexto, realça-se a força impactante do Direito da União Europeia 
e da jurisprudência do TJUE. Aliás, o TJUE tem tido um papel determinante 
na afirmação de um direito à tutela jurisdicional plena e efetiva, incluindo 
o direito de obter a condenação da Administração na adoção de comporta-
mentos e de condutas, incluindo ainda o direito de obter uma tutela jurisdi-
cional de urgência, de mérito ou provisória. Primeiro, fê-lo no contexto da 
afirmação dos princípios do primado do direito europeu e da necessidade  
da aplicação efetiva e uniforme do direito europeu: o caso Factortame é um 
exemplo disso. Depois, tal direito surge no quadro da afirmação de um ver-
dadeiro princípio constitucional europeu: o princípio da tutela jurisdicional 
efetiva que deve vingar na proteção dos direitos subjetivos atribuídos pelo 
direito europeu aos cidadãos europeus – os casos Atlanta, Zuckerfabrik e Krüger 
são disso exemplo e marcam o nascimento da categoria da tutela de urgência 
na justiça administrativa. 

1 Sobre a importância desta frase de G. CHIOVENDA na dogmática da tutela cautelar, vd. a nossa 
Introdução ao estudo sistemático da tutela cautelar..., cit., pp. 71 ss. 
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O direito europeu de urgência de fonte legal merece também aqui ser lem-
brado. Assim, no contexto da realização do mercado comum europeu e no 
quadro da tutela das liberdades fundamentais de circulação de pessoas, bens, 
serviços e capitais, cumpre realçar o direito europeu da contratação pública  
e, particularmente, cumpre invocar as Diretivas Recursos (ou meios con-
tenciosos) 89/665/CEE, do Conselho, de 21 de dezembro, e 92/13/CEE, do 
Conselho, de 25 de fevereiro (com o reforço produzido pelas alterações intro-
duzidas pela Diretiva 2007/66/CE, de 11 de dezembro). Assim, diremos que a 
solução que tem vindo a ser acolhida em Portugal para permitir a impugna-
ção de atos e normas relativos aos procedimentos adjudicatórios de contratos 
públicos é configurada à luz dos propósitos daquela diretiva, sentido especial 
impacto, como veremos, a solução que vai sendo acolhida, entre nós, em 1998, 
em 2002, em 2003, em 2015, em 2019, em 2021, no que respeita à atribuição 
do efeito suspensivo à impugnação da adjudicação.

Mas o direito europeu de urgência decorre também da CEDH e do TEDH. 
E a afirmação tem como base legal o art. 6.º, § 1, e o art. 13.º da CEDH. Assim, 
os cidadãos europeus têm direito a processos justos ou equitativos e têm 
direito, sobretudo, a processos temporalmente justos, sendo que a razoabili-
dade da duração já não se mede apenas pelos três clássicos critérios, devendo 
medir-se em função da complexidade do mesmo e da situação jurídica subja-
cente à causa, sendo certo que a urgência deve ser processualmente atendida. 
Foi precisamente o que disse o Juiz de Estrasburgo no caso dos processos de 
responsabilização dos serviços públicos de saúde franceses por dano decor-
rente de transfusões de sangue contaminado com o vírus da SIDA. Os órgãos 
da Convenção entenderam que a demora processual de um ano teria sido 
excessiva, uma vez que as vítimas das transfusões de sangue padeciam de 
um mal que não lhes permitia aguardar, tendo algumas delas, no entretanto, 
falecido. Vejamos melhor este tema. O Tribunal de Estrasburgo começou por 
estabelecer que o juízo de razoabilidade do atraso na prolação de sentença 
deve considerar o caso em concreto, a partir da aplicação de três critérios 
abstratos. O primeiro critério é o da complexidade do processo. Aqui o juiz 
que aprecia o atraso da justiça tem de ter em consideração vários fatores que 
possam ter provocado o atraso, desde as dificuldades probatórias, o número 
de intervenientes processuais, a complexidade da matéria, seja ela de facto 
ou de direito, número de jurisdições envolvidas por via de recursos, entre 
outras. O segundo critério consiste em avaliar o comportamento das par-
tes. Neste o juiz tem de avaliar se foi usado, por parte daquele que interpôs 
a ação no tribunal nacional, manobras de dilação, com o objetivo de atrasar 
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ou empatar o processo, uma vez que não se pode imputar ao Estado o com-
portamento lesivo do requerente, no sentido de que se o atraso do processo 
for efetivamente provocado pelo requerente, este nunca poderá reivindicar 
o pagamento de uma indemnização por parte do Estado. O terceiro crité-
rio é a avaliação da atuação das autoridades competentes no processo, sendo 
certo que também aqui se mede as diligências do Estado-legislador e se apura 
se este deve ser condenado por inércia na previsão de mecanismos ágeis ou 
no reforço de meios físicos e humanos. Cabe aqui mencionar que desculpas 
como, falta de meios humanos, ou lacunas nas leis nacionais, não são aceites 
como justificação para o atraso da justiça, já que cabe ao Estado manter o 
seu aparelho judicial funcional. O último critério é aquele que foi adicionado 
mais recentemente e está relacionado com a importância do objeto do lití-
gio para o interessado. Assim, compete ao juiz verificar se o atraso verificado 
veio prejudicar de alguma forma, a situação pessoal, patrimonial ou profis-
sional do requerente. Este critério, apesar de ter sido junto bem mais tarde 
aos critérios para apreciação do prazo razoável, é hoje, na verdade, o ‘critério 
chave’ para saber se existe ou não violação do prazo razoável, dano e vítima e 
dever de pagamento da indemnização. Isto acontece porque, mesmo que se 
verifique o atraso e mesmo que seja provado em tribunal que este aconteceu,  
a verdade é que se esse atraso não prejudicar em nada o requerente, este tam-
bém não terá direito ao pagamento de uma indemnização.

Assim, os cidadãos têm direito a processos temporalmente adequados e 
os Estados signatários têm o dever de lhes proporcionar remédios efetivos 
para garantir este direito e outros acolhidos na Convenção. Da jurisprudên-
cia vertida no caso Kudla/2000 resultou a afirmação de que os Estados podem 
ser responsabilizados por não proporcionar recursos efetivos aos seus cida-
dãos, inclusive recursos destinados a garantir o direito à emissão de decisão 
em prazo razoável.

A Europeização também se desdobra nessa outra dimensão de convergência 
dos modelos nacionais. E essa aproximação tem acontecido sobremaneira no 
que respeita à disciplina que versa sobre as situações-de-urgência, após a intro-
dução de reformas recentes. Assim aconteceu em Espanha, em 1998 (pela Lei 
n.º 29/1998, de 13 de julho), em França e Itália, em 2000, respetivamente pela 
Lei n.º 2000/597, de 30 de junho, que veio introduzir significativas alterações 
ao CodeJA, e pela Lei n.º 205, de 21 de julho de 2000, que alterou a LTAR. 
Tais reformas têm como linha de força a concretização de modelos abertos de 
tutela de urgência, incluindo para a tutela de direitos fundamentais, a intro-
dução de mecanismos diversos, cautelares e autónomos, que têm como traço 
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comum concretizarem a sumariedade processual e a transferência para o juiz 
de poderes de apreciação das situações de urgência e de decisão no momento 
da identificação da medida cautelar a decretar. O juiz da urgência pode inti-
mar uma entidade administrativa a adotar comportamentos ou a abster-se 
de o fazer, emitindo sentenças provisórias de efetiva condenação antecipada. 

Por exemplo, em França, já para não evidenciar apenas o contencioso pré-
-contratual, procedeu-se a uma nova sistematização dos processos de référé, 
que atendem e versam sobre as situações de urgência, e procedeu-se à intro-
dução de novos référés, tais como o référé-suspension e o référé-liberté para tutela 
provisória das clássicas liberdades fundamentais de circulação, manifestação, 
reunião, expressão e de religião, a que têm acrescido outras novas liberdades-
-direitos, como o direito de asilo, direito de propriedade, direito ao traba-
lho, direito de autodeterminação das pessoas coletivas locais. Em Espanha,  
introduz-se, para além dos processos cautelares atípicos, que contemplam toda 
a atuação jurídica e a material, incluindo a inércia administrativa, o amparo 
ordinário, nos arts. 114.º e ss. da Lei de Jurisdição Administrativa de 1998.  
Na Alemanha, a jurisprudência administrativa vem aplicando com enorme 
elasticidade a lei processual administrativa (VwGO), procurando ex vi do  
art. 19, parágrafo IV, da Lei Fundamental (GG), que consagra o direito de 
acesso à tutela jurisdicional efetiva, proceder à completude funcional dos 
mecanismos previstos nos §§ 80.º e 123.º da VwGO e assim permitir aos parti-
culares, por exemplo, beneficiar de uma antecipação urgente de uma sentença  
de mérito para a tutela de direitos fundamentais envolvidos em situação de 
urgência, mesmo que os processos cautelares naqueles normativos previstos 
o não permitam por si só, uma vez que são mecanismos de tutela cautelar.

2. O modelo de justiça administrativa: a conformação 
constitucional

Na atualidade, a nível constitucional, o modelo nacional de justiça administra-
tiva é desenhado como judicialista, sendo, portanto, um modelo cujos meca-
nismos se efetivam em tribunais próprios para as questões emergentes das 
relações jurídicas administrativas – os tribunais administrativos. Assim é nos 
termos do art. 212.º, n.º 3, da CRP, sendo um modelo que visa assegurar o direito 
fundamental dos particulares de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional 
efetiva. Destarte, nos termos do n.º 3 do art. 212.º da CRP, os tribunais admi-
nistrativos estão previstos como os tribunais comuns para resolver os litígios 
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emergentes das relações jurídico-administrativas, sendo o art. 1.º e, espe-
cialmente, o art. 4.º do ETAF concretizadores daquela ideia, explicitando-a  
didaticamente. Neste sentido, na senda da constitucionalização da jurisdição 
administrativa reforçada sobretudo em 1989, a jurisdição administrativa tem 
um âmbito próprio e natural, delimitado positivamente naqueles preceitos. 

Vejamos outro aspeto. Falamos, pois, de um modelo que acolhe remédios 
ou meios de defesa jurisdicionais que devem concretizar a garantia de acesso 
aos tribunais e a proteção segundo um processo justo-equitativo (due process) 
nas diversas dimensões que encerra: sobretudo nas de direito a uma deci-
são fundada no direito, direito a proteção eficaz e temporalmente adequada, 
direito com pleno contraditório, direito à execução de sentenças, direito de 
acesso à justiça administrativa e direito a processos céleres e prioritários para 
a tutela de direitos fundamentais. Aliás, para a tutela de direitos, liberda-
des e garantias pessoais, determina o legislador Constituinte que exista um 
processo caracterizado pela celeridade e prioridade. Assim é nos termos do  
n.º 5 do art. 20.º do Texto Fundamental.

Já verificámos que o processo efetivo e o processo justo têm uma matriz 
histórica e cultural de cunho europeísta. Aliás, mais recentemente, o traço 
que dele mais se destaca é a vertente supranacional, sendo, portanto, resul-
tado do diálogo estabelecido, no contexto europeu, entre a jurisprudência e 
a doutrina. Neste quadro, o processo justo é aquele que é «regulado pela lei», 
devendo desenrolar-se em tempo razoável, com «contraditoriedade e com 
plena igualdade das partes», sob a atuação imparcial de um órgão indepen-
dente, devendo concretizar, numa medida certa ou temperada, as garantias 
das partes e a eficácia jurisdicional. 

Vejamos a nível interno o que ele significa. No plano nacional, o que deve 
entender-se por direito ao processo efetivo e temporalmente justo deslinda-se  
sobretudo a partir da jurisprudência do TC, que versa sobre o direito de acesso 
ao direito e aos tribunais, especialmente naquela que foi ditada a propósito de 
certas garantias processuais fundamentais, ínsitas nesse direito consagrado 
nos arts. 20.º e 268.º, n.º 4 e n.º 5, da CRP, tais como, por exemplo, a garan-
tia de acesso aos tribunais, à justiça efetiva e ao processo equitativo. Assim, 
é a partir desta abundante jurisprudência que se pode apurar, num primeiro 
momento, que dimensões garantísticas – ou «subdireitos» ou «subprincípios» 
– encerra tal âmbito normativo de conteúdo tão rico.

Primeiro que tudo, cumpre sublinhar que o direito de acesso ao direito  
e aos tribunais decorre imediatamente da ideia de Estado de Direito e, inde-
pendentemente da sua recondução a direito, liberdade ou garantia, este direito 
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fundamental carece de conformação legal e encerra uma dimensão pres-
tacional a cargo do Estado. É também por isto mesmo que se compreende 
as limitações que o legislador ordinário pontualmente lhe fixa, no quadro 
da margem de densificação que lhe é constitucionalmente determinada.  
De qualquer modo, e para além de outros direitos conexos e componentes 
de um direito geral à proteção jurídica que o art. 20.º da Lei Fundamental 
reconhece, o direito de acesso à justiça e à proteção através de um tribu-
nal é uma das dimensões mais importantes do acesso ao direito. E, tal como  
o TC tem vindo a reconhecer, este integra também o direito a um processo 
equitativo ou processo justo. 

Assim, o direito de acesso aos tribunais, a que se refere o n.º 1 do art. 20.º da 
Lei Fundamental, inclui, desde logo, o direito de ação e de acesso a tribunais – 
órgãos independentes e imparciais –, o direito a um processo, o direito a decisão 
sobre a causa e o direito à execução da decisão. E tal direito deve realizar-se em 
processo temporalmente justo e equitativo. E, no que respeita especialmente 
ao processo equitativo, ele encerra o direito à igualdade de armas ou direito à 
igualdade de posições no processo, com proibição de tratamento discriminató-
rio ou arbitrário; o direito de defesa e o direito ao contraditório, no sentido de 
existir efetiva possibilidade de cada uma das partes invocar as razões de facto 
e de direito, oferecer provas, controlar as provas da outra parte e pronunciar-se  
sobre o valor e resultado dessas provas; o direito a prazos razoáveis de ação e 
recurso; o direito à fundamentação das decisões; um direito orientado para 
desembocar em decisões de mérito; e o direito à decisão em prazo razoável. 

É certo que há quem entenda que o direito ao processo justo é mais do 
que aquilo que se afirmou. Aliás, neste sentido, entende-se até que os proces-
sos sumários podem mesmo atentar contra o direito ao processo equitativo na 
configuração do fair trial, entendido como um processo que proporciona um 
standard de tutela correspondente ao exigido pelo art. 6.º da CEDH. 

Na verdade, o due process of law é um processo cuja justeza não reside ape-
nas na imparcialidade, na autonomia, na independência e no carácter natural 
de quem administra a justiça. O processo justo é também aquele cuja regu-
lação prevê as formas e os termos do processo, no sentido de que tais formas  
e termos devem estar predeterminados ao pormenor pelo legislador, devendo 
ser possível assegurar com previsibilidade que as partes são titulares de pode-
res e deveres processuais, que o iter processual encerra certas etapas e fases 
e que o processo se encontra destinado a finalizar com certo tipo de decisão 
final, sendo possível proceder-se a um controle in iure da atuação do juiz e das 
suas escolhas (através da análise da motivação lógica das escolhas realizadas). 


