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NOTA PRÉVIA À 4ª EDIÇÃO

A presente edição tem, no essencial, por objeto proceder à atualiza-
ção do livro em função da pequena revisão do ETAF e do CPTA que foi 
introduzida pelas Leis nº 114/2019, de 12 de setembro, e nº 118/2019, de 
17 de setembro, que, para simplificar, é referida, ao longo do livro, como 
revisão de 2019. 

Consubstanciada em duas leis da Assembleia da República, a revisão 
não explica, em texto preambular, ao que veio. Mas resulta do conteúdo 
das alterações introduzidas, assim como do texto preambular das pro-
postas de lei, apresentadas pelo Governo, que lhe deram origem, que a 
revisão foi determinada por três objetivos: o de aprofundar a informati-
zação do processo administrativo, incidindo nesse aspeto diversas altera-
ções que, por incidirem sobre aspetos não abordados neste livro, não são 
nele referidas; o de proceder a retificações ou clarificações pontuais, de 
um modo geral acertadas, e que neste livro são assinaladas ou, nos casos 
menos relevantes, apenas incorporadas, sem menção autónoma; e o de 
introduzir algumas inovações importantes, que quase passam desperce-
bidas num conjunto tão pouco estimulante, mas cujo relevo merece ser 
devidamente sublinhado. 

Referimo-nos, por um lado, à consagração, no nº 1 do artigo 11º do 
CPTA, após várias tentativas anteriores que, de uma ou de outra forma, 
tinham morrido na praia, de um regime que permite ao Estado fazer-
-se representar por advogado em todas as ações, incluindo nas ações de 
responsabilidade e sobre contratos, constituindo para ele uma opção a 
possibilidade de se fazer representar pelo Ministério Público.

Referimo-nos, por outro lado, ao conjunto de alterações ao artigo 128º 
do CPTA, que, sem dar corpo a uma reforma profunda, como aquela que 
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era preconizada pela comissão de revisão de 2015, que propunha a ex-
tinção da figura da resolução fundamentada e sua substituição por uma 
decisão do juiz de levantamento do efeito suspensivo automático, intro-
duz um conjunto de aperfeiçoamentos e clarificações cujo relevo deve ser 
sublinhado. 

Referimo-nos ainda ao novo (e desassombrado) regime sobre a inter-
posição de recursos jurisdicionais de decisões arbitrais, introduzido no 
artigo 185º-A, a que nos referiremos na Adenda ao presente livro.

E referimo-nos, por último, à alteração do regime do nº 1 do artigo 
103º-A, que veio restringir fortemente o âmbito de aplicação do efeito 
suspensivo automático associado à impugnação dos atos de adjudicação, 
no âmbito do processo de contencioso pré-contratual urgente – solu-
ção que, de entre as referidas, é a única da qual discordamos e a respeito 
da qual se justifica, por isso, a nosso ver, tecer aqui considerações mais  
detalhadas. 

Cumpre notar que, quando, em 2015, a comissão de revisão do CPTA, 
que tive a honra de integrar, propôs – e o Governo da altura aceitou – a 
consagração do regime que, até agora, constava do nº 1 do artigo 103º-A, 
ela não o fez na convicção errónea de que tal solução, com o alcance que 
lhe era dado, era uma imposição que estritamente decorria das chamadas 
Diretivas Recursos. A consagração desse regime, com essa configuração, 
foi determinada pelo propósito de proporcionar uma tutela jurisdicional 
reforçada aos impugnantes, num contexto de risco acrescido da consti-
tuição de situações de facto consumado, que põem em causa o direito a 
uma tutela efetiva, e em que são bem conhecidas as enormes dificuldades 
que envolve a obtenção de tutela cautelar.

O novo regime consagrado no nº 1 do artigo 103º-A parte da perspe-
tiva contrária: não a de promover a efetividade da tutela jurisdicional de 
quem se dirige aos tribunais, mas a de reduzir ao mínimo os inconvenien-
tes que para as entidades adjudicantes podem resultar do diferimento da 
celebração e execução dos contratos públicos. 

Já tinha sido nessa perspetiva, de promover a celebração do modo 
mais expedito possível dos contratos públicos, que, em 2008, o Código 
dos Contratos Públicos (CCP) fixou pelo prazo mínimo consentido pelas 
Diretivas Recursos, de dez dias, o período subsequente à prática do ato 
de adjudicação dentro do qual as entidades adjudicantes ficam proibidas 
de celebrar o contrato (o chamado período standstill) – e isso, apenas para 



9

NOTA PRÉVIA À 4ª EDIÇÃO 

os contratos em relação aos quais as Diretivas Recursos exigem a previsão 
de tal proibição. E é na mesma perspetiva que se orienta a nova solução 
consagrada no nº 1 do artigo 103º-A do CPTA.

Como é evidente, a nova solução é conforme às Diretivas Recursos, 
mas não é a única solução conforme a elas, porque a transposição das 
Diretivas não tem, necessariamente, de se traduzir na consagração dos 
mínimos nelas previstos. As Diretivas Recursos impõem mínimos, que 
os legisladores nacionais podem querer ou não ultrapassar. A sua trans-
posição não pode deixar, pois, de consagrar pelo menos os mínimos nelas 
previstos, mas pode ir mais além. A questão que, neste plano, se coloca 
é, portanto, de pura opção de política legislativa por parte do legislador 
nacional. E, desse ponto de vista, está, para nós, por demonstrar que os 
mínimos que as Diretivas Recursos consagram correspondam, por esse 
simples facto, ao justo equilíbrio dos interesses envolvidos. Correspon-
dem, certamente, ao compromisso que, no contexto da elaboração das 
Diretivas, foi possível alcançar entre os Estados membros da União Euro-
peia. Mas daí a defender-se que correspondem, por definição e natureza, 
ao justo equilíbrio dos interesses envolvidos vai uma grande distância.

Com efeito, há considerações de ordem valorativa que, a nosso ver, 
não podem ser, neste plano, ignoradas.

Quando, em 2008, o CCP fixou o período standstill pelo prazo mí nimo 
consentido pelas Diretivas, de dez dias, fê-lo determinado pelo único 
propósito de permitir a celebração dos contratos públicos do modo mais 
expedito possível e, portanto, sem dar a devida atenção à função eminen-
temente garantística que as Diretivas Recursos associam a esse prazo. 

Nessa matéria, o legislador nacional tinha fixado em um mês, no artigo 
101º do CPTA, o prazo ao qual considerava razoável que os interessados 
estivessem submetidos para a propositura das ações de impugnação do 
contencioso pré-contratual urgente – alargando, aliás, o prazo, conside-
rado excessivamente curto, que o Decreto-Lei nº 134/98, de 15 de maio, 
anteriormente fixava em 15 dias. Por conseguinte, o que teria sido razoá-
vel era que também o CCP, em 2008, tivesse fixado o período standstill 
em um mês. 

Ora, a incongruência que resulta da falta de harmonia entre o prazo 
de impugnação jurisdicional de um mês e o período standstill de dez dias, 
que devia estar ao serviço do primeiro, evidencia-se no conteúdo do regime  
agora consagrado no artigo 103º-A, do qual resulta, de modo que nos  
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parece inaceitável, a instituição de dois regimes de impugnação dos atos 
de adjudicação dos contratos do contencioso pré-contratual urgente: um 
regime de impugnação no prazo de dez dias – só porque esse é o prazo 
que o CCP fixou, de modo arbitrário, para o período standstill –, em que é 
imputada a produção de um efeito suspensivo automático à impugnação 
dos atos de adjudicação dos contratos cuja celebração está condicionada 
pelo CCP à observância do período standstill; e um regime de impugna-
ção para além do prazo de dez dias, e até ao prazo de um mês que o CPTA 
sempre estabeleceu como o prazo de impugnação, em que a impugnação 
não produz, em qualquer caso, o efeito suspensivo automático.

Isto significa que, na prática, passa a ser de dez dias o prazo dentro do 
qual passa a ser possível proceder-se a uma impugnação com efeito útil dos 
atos de adjudicação dos contratos do contencioso pré-contratual urgente 
– e isto, só no que diz respeito à impugnação dos atos de adjudicação dos 
contratos em relação aos quais o CCP impõe a proibição de celebração 
dentro do período standstill. 

É esta a solução que, para o legislador da revisão de 2019, assegura o 
equilíbrio justo, num domínio em que, como já foi notado, são reconhe-
cidas as enormes dificuldades que envolve a obtenção de providências 
cautelares com base numa pura ponderação dos prejuízos causados aos 
interesses envolvidos. 

Depois da revisão, em 2015, do artigo 120º, esta alteração configura, 
em nossa opinião, mais um retrocesso no plano da consagração, no orde-
namento processual administrativo português, do direito a uma tutela 
jurisdicional efetiva. Resta esperar que o CPTA não volte a ser revisto  
tão cedo.

mário aroso de almeida 
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Na nota prévia à segunda edição da minha Teoria Geral do Direito Admi-
nistrativo, expliquei que essa edição surgia mais cedo do que o esperado, 
em virtude da revisão entretanto ocorrida do CPA. Neste caso, devo dizer 
que esta segunda edição surge mais tarde do que o esperado, em virtude 
do longo período de tempo durante o qual houve que aguardar pela revi-
são do ETAF e do CPTA. 

Tive o prazer e a honra de integrar a comissão que iniciou os seus tra-
balhos de revisão do CPA e do ETAF e do CPTA em setembro de 2012. 
Todos passaram, pois, a partir dessa data, a aguardar a revisão – que, no 
que diz respeito ao ETAF e ao CPTA, só viria a concretizar-se três anos 
mais tarde, com a publicação do Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 2 de  
outubro. Uma vez finalmente concretizada a revisão, procede-se, natu-
ralmente, à atualização deste livro em função dela, que ao longo da obra 
designaremos por revisão de 2015. 

E são muitas e relevantes as novidades surgidas. 
A mais relevante é, evidentemente, o desaparecimento da estrutura 

dualista das formas de processo não-urgentes, com a substituição da ação 
administrativa comum e da ação administrativa especial por uma única nova 
forma de processo, designada por ação administrativa. 

E digo “nova forma de processo” porque, a meu ver, é, na verdade, 
disso que se trata. Com efeito, embora mantendo, como é natural, muitos 
traços da anterior ação administrativa especial, que são, afinal, traços mais 
ou menos tradicionais do nosso contencioso administrativo, a nova forma 
da ação administrativa possui traços distintivos muito marcados. É, na ver-
dade, a primeira vez que as leis do processo administrativo consagram e 
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regulam – a exemplo do que, desde há muito, sucede no processo civil 
– um processo declarativo comum submetido a um regime completamente 
estruturado, que regula todas as suas fases, ainda que com remissões para 
o processo civil e sem prejuízo da aplicabilidade supletiva deste. 

Mas há muitas outras novidades, ainda que muitas delas não corres-
pondam a ideias novas, na medida em que têm a sua origem, muitas vezes 
sem alterações, no texto de revisão do ETAF e do CPTA que tive a honra 
de preparar em 2008 e a que já fazia referências pontuais na primeira 
edição deste livro, mas que não chegou, na altura, a concretizar-se em 
lei. Ao lado de algumas inovações, a revisão de 2015 dá, assim, resposta 
a alguns problemas desde há muito identificados, mas a que só agora foi 
possível corresponder. 

E, nesse plano, a mais relevante das novidades é a concretização, 
oito anos depois, da transposição, no plano processual, da Diretiva  
2007/66/UE, que já há muito tardava, e que é objeto dos novos artigos 
103º-A e 103º-B do CPTA. Na verdade, o legislador já tinha procedido 
à transposição da Diretiva nos aspetos de direito substantivo que ela 
comporta, quer através da consagração no CCP do período stand sti-
ll e do regime de invalidade consequente dos contratos públicos, quer 
na consagração no RRCEE do estranho regime do nº 2 do artigo 7º em  
matéria de responsabilidade por violação do Direito europeu da con-
tratação pública. Mas faltava a transposição no plano processual, que só  
agora foi concretizada. 

Quanto a este aspeto, não posso deixar, no entanto, de introduzir duas 
breves notas. 

A primeira, para assinalar que existe uma conexão evidente entre o re-
gime processual de transposição da Diretiva e a determinação, no plano 
substantivo, do período stand still. Quando, em 2008, surgiu o CCP, não 
compreendi a pressa na fixação desse período pelo mínimo admitido pela 
Diretiva, de dez dias, sem qualquer articulação com o regime aplicável à 
tutela jurisdicional aplicável nesse domínio – num domínio em que, ao 
contrário de outros, o nosso ordenamento jurídico previa um prazo espe-
cífico e curto, de um mês, para a utilização do contencioso pré-contratual 
urgente. Uma vez devidamente transposta a Diretiva no plano proces-
sual, a sequência natural, a que o legislador, compreensivelmente, não 
se abalançou numa revisão de leis de processo, será, a meu ver, a de se 
alterar o período de stand still, de dez dias para um mês. 
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A segunda nota é para confessar o meu cepticismo no que diz res-
peito ao reforço da efetividade da tutela jurisdicional que o novo regime 
dos artigos 103º-A e 103º-B poderá proporcionar a quem dele beneficie. 
Procede-se à transposição da Diretiva, mais uma vez, pelo mínimo que 
ela admite. Mas há que reconhecer que a Diretiva não vai muito longe 
na garantia de uma tutela jurisdicional efetiva, pelo que esse mínimo se 
afigura muito insuficiente, para o efeito alegadamente pretendido. 

A meu ver, a efetividade da tutela jurisdicional no contencioso admi-
nistrativo em geral, e, portanto, no contencioso pré-contratual em parti-
cular, não pode depender de juízos de ponderação de interesses que, na 
prática, tendem a favorecer a prossecução do interesse público, mas da 
célere emissão de decisões de mérito, que determinem quem, efetiva-
mente, tem razão quanto ao fundo das questões. Como é sabido, não se 
tem mostrado fácil alcançar este desiderato – embora, a meu ver, o poder 
político tenha, na verdade, perdido muitas décadas sem (quase) nada, 
na verdade, fazer para o prosseguir efetivamente. Mas, já que o domínio 
da contratação pública é um domínio de algum modo privilegiado, por 
merecer os favores do Direito da União Europeia no sentido do reforço 
da tutela, parece-me que seria interessante atentar na experiência muito 
positiva que, nos últimos anos, tem sido desenvolvida no Direito espa-
nhol, com a instituição de entidades para-jurisdicionais próprias para a 
resolução célere dos litígios neste domínio. 

Já vai longa esta nota prévia. Não deixarei, em todo o caso, de acres-
centar que, para além das novidades trazidas pela revisão de 2015, tam-
bém se procede, naturalmente, nesta edição, à atualização do livro, por 
referência às novas questões que a aplicação do processo administrativo 
tem suscitado durante o período decorrido desde a publicação da pri-
meira edição, dando sumária conta da mais relevante jurisprudência e 
doutrina. Naturalmente, maior desenvolvimento ficará para a nova edi-
ção do Comentário, que publico com o Senhor Juiz Conselheiro Carlos 
Fernandes Cadilha. 

mário aroso de almeida
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No propósito de fornecer aos meus alunos de Direito Processual  
Administrativo uma síntese do regime introduzido pela reforma do con-
tencioso administrativo, publicada em 2002 e entrada em vigor em 2004, 
publiquei, na imediata sequência dessa reforma, um livro intitulado  
O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, que foi objecto de  
4 edições, esgotadas em pouco tempo, e algumas reimpressões. 

O propósito de o vir a completar com a abordagem de alguns temas 
nele omissos, compondo, assim, um Manual de Processo Administrativo, 
conduziu-me, no entanto, à decisão de não dar continuidade a esse livro 
através da publicação de novas edições. Indisponibilidades várias e, so-
bretudo, o significativo esforço exigido pela preparação e subsequente 
actualização do Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administra-
tivos, entretanto publicado em co-autoria com o Juiz Conselheiro Car-
los Alberto Fernandes Cadilha, determinaram, porém, que esse projecto 
fosse sendo adiado, com prejuízo para os alunos, pelo qual não posso dei-
xar de me penitenciar. 

À medida que o tempo foi passando, fui, em todo o caso, sentindo de 
forma crescente que o projecto não podia ser adiado por mais tempo, 
mercê das evoluções resultantes da prática jurisprudencial da aplicação 
da reforma e de alterações legislativas com repercussões sobre a matéria, 
que tornavam cada vez mais evidentes as insuficiências do meu texto de 
2005, ainda que complementado, para efeitos lectivos, por apontamen-
tos adicionais, facultados aos alunos. Até chegar ao momento em que a 
necessidade da publicação deste Manual se tornou inelutável. 

A obra que agora se apresenta aos leitores não é, pois, como o Autor 
certamente gostaria, uma obra acabada, expressão do atingimento de um 
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ponto sedimentado de maturação. Em futuras edições, haverá, por isso, 
que suprir deficiências e omissões, e, sobretudo, que integrar algumas 
lacunas, resultantes da opção de não abordar alguns temas por agora. 
Em todo o caso, julgo ter conseguido cumprir o propósito primacial que 
me moveu: o de fornecer aos meus alunos os elementos indispensáveis 
para a preparação da disciplina de Direito Processual Administrativo e 
de disponibilizar à comunidade jurídica em geral mais um instrumento 
de interpretação e análise do regime do processo administrativo, que, em 
complemento à abordagem sistemática contida no Comentário ao Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, sintetize os aspectos essenciais do 
regime do processo administrativo. 

*
*          *

No plano metodológico, cumpre informar que na elaboração deste li-
vro foi adoptada a metodologia que melhor se adequa à filosofia que me 
parece dever presidir ao ensino do processo administrativo, e que é a que 
se orienta no sentido de promover a afirmação da autonomia científica 
do seu objecto. 

É natural que a maior sensibilidade que os administrativistas tendem a 
revelar, quando se debruçam sobre a matéria do contencioso administra-
tivo, para as questões (prévias) e as implicações (laterais) de direito subs-
tantivo que, a seu propósito, se colocam contribua para que o ensino do 
processo administrativo seja, por vezes, marcado por uma certa tendência 
para a adopção de uma linha de abordagem eminentemente substantivís-
tica. Pela minha parte, penso, no entanto, que a necessidade da elabora-
ção, no plano técnico-processual, das soluções adequadas a dar resposta 
às questões que se colocam no domínio do processo administrativo exige 
a adopção de uma perspectiva de carácter eminentemente processual, no 
âmbito da qual a abordagem de matérias sem conteúdo processual deve 
ter apenas lugar a título instrumental, na medida em que seja indispensá-
vel ou venha a propósito da exposição da matéria processual. 

Como é evidente, a inclusão deste tipo de matérias não pode deixar 
de ter lugar em alguns domínios, na medida em que certos institutos de 
Direito Administrativo assumem uma relevância específica no âmbito 
processual. Isto explica, desde logo, a especial atenção que, na primeira 
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parte, entendi dever dedicar ao tema do objecto dos processos adminis-
trativos. Mas também a matéria da determinação do sentido e alcance do 
conceito de relação jurídica administrativa não pode deixar de ser tratada 
a propósito da questão da delimitação do âmbito da jurisdição adminis-
trativa, dado ser nesse conceito que, sem mais especificações, o artigo 
212º, nº 3, da CRP e o artigo 1º do ETAF fazem assentar o critério de atri-
buição aos tribunais administrativos da competência comum em matéria  
administrativa. 

Em todo o caso, só se procede à abordagem de temas de direito subs-
tantivo na medida do necessário à determinação do exacto sentido e al-
cance dos regimes processuais: tais temas não são, portanto, abordados 
ex professo, como temas de direito substantivo que são, mas a propósito dos 
temas de direito processual para os quais são relevantes – no pressuposto 
de que a respectiva abordagem, a título principal, encontra o lugar pró-
prio no âmbito da disciplina de Direito Administrativo. 

Tome-se, assim, o exemplo significativo do tema dos limites funcio-
nais dos poderes dos tribunais administrativos. Em minha opinião, a sede 
própria para a abordagem deste tema, a título principal, é a disciplina de 
Direito Administrativo, pois é nessa sede que, no âmbito do estudo das 
relações que se estabelecem entre as funções do Estado, deve ser lec-
cionado o essencial da problemática do relacionamento entre a função 
administrativa e a função jurisdicional – e isto, tanto no plano da caracte-
rização e diferenciação, em abstracto, de cada uma das funções, como no 
plano específico do estudo da extensão e limites dos poderes discricio-
nários da Administração, do qual resulta a determinação da medida dos 
poderes de fiscalização dos tribunais administrativos, uma vez que lhes é 
vedado pronunciarem-se sobre o mérito ou a conveniência das actuações 
administrativas. Por este motivo, entendo não dever erigir este tema em 
ponto autónomo da exposição. 

Isto não significa, porém, que não seja feita referência ao tema nos 
domínios específicos de actuação processual em que a questão se coloca 
com maior acuidade, com destaque para o da caracterização das preten-
sões de condenação da Administração à prática de actos administrativos 
que podem ser deduzidas perante os tribunais administrativos e do al-
cance das correspondentes pronúncias judiciais, à face do disposto no 
artigo 71º do CPTA. Este é, pois, um tema a referir a propósito das maté-
rias abordadas a título principal, sem ser, em si mesmo, objecto de trata-
mento autónomo, a título principal.
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Por outro lado, cumpre referir que, em minha opinião, o enquadra-
mento histórico tem sido objecto de uma atenção que não se justifica no 
âmbito da leccionação do processo administrativo. 

Não menosprezo, naturalmente, a enorme importância de que se 
reves tiu a opção política que foi tomada na França na sequência da Revo-
lução de 1789, de se subtrair a actividade da Administração Pública à 
apreciação dos tribunais, para a submeter à fiscalização dos órgãos do 
contencioso administrativo, para a génese do sistema de administração exe-
cutiva, de matriz francesa, em que ainda hoje vivemos e do Direito Admi-
nistrativo que, por acção dos órgãos do contencioso administrativo, no 
seu seio se formou desde o século XIX. Não me parece, porém, que a 
disciplina de processo administrativo seja a sede adequada para a abor-
dagem deste tema, que, por dizer respeito à própria caracterização, em 
aspectos fundamentais, do nosso sistema de administração, encontra na dis-
ciplina de Direito Administrativo a sede própria de exposição e análise. 
É, com efeito, no âmbito desta disciplina que, a meu ver, se deve pro-
ceder à descrição e análise do complexo processo evolutivo ao longo do 
qual “o Conselho de Estado [francês] segregou o Direito Administrativo 
tal como uma glândula segrega a sua hormona” (para utilizar a sugestiva 
expressão de Prosper Weil, entre nós retomada por Diogo Freitas do Ama-
ral), tal como, de um modo geral, à caracterização dos modelos históri-
cos e comparatísticos a que, do ponto de vista da organização política do  
Estado, tem obedecido o relacionamento institucional entre a Adminis-
tração Pública e o Poder Judicial. 

Por outro lado, se a génese histórica do contencioso administrativo 
radicou no propósito de proporcionar à Administração Pública um foro 
privativo constituído por órgãos administrativos que não eram verda-
deiros tribunais, perante o qual ela estivesse colocada numa posição 
mais favorável do que aquela que lhe corresponderia se fosse subme-
tida ao julgamento dos tribunais judiciais – posição mais favorável que 
decorria do reconhecimento de um estatuto processual de privilégio 
em relação aos particulares e da imposição aos órgãos incumbidos de a 
julgar de drásticas limitações quanto aos seus poderes de jurisdição –,  
a verdade é que, a meu ver, o regime do processo administrativo que 
hoje existe em Portugal não deve ser apresentado numa perspectiva 
de continuidade, mas numa perspectiva de ruptura em relação a esse  
modelo histórico. 
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Justifica-o, em particular, o novo quadro normativo emergente da re-
forma introduzida em 2002, que veio completar, neste domínio, o pro-
cesso de plena instituição do Estado de Direito democrático em Portugal 
que tinha sido iniciado com a transformação, ainda em 1974, dos tribu-
nais administrativos em verdadeiros tribunais, integrados no Poder Judi-
cial. Com efeito, a existência, na nossa ordem jurídico-constitucional, de 
tribunais administrativos deve-se, nos nossos dias, apenas ao reconheci-
mento da absoluta necessidade da existência de uma jurisdição especia-
lizada em razão da sempre crescente complexidade das questões que se 
colocam no âmbito das relações jurídicas administrativas. Por outro lado, 
o novo regime do processo administrativo emergente da reforma veio, de 
harmonia com os princípios da teoria geral do processo, conferir, por fim, 
poderes de plena jurisdição aos juízes administrativos e definir o estatuto 
dos sujeitos do processo administrativo em moldes que, consagrando a 
existência de condições de efectiva igualdade entre as partes, repudiam 
os privilégios injustificados de que a Administração tradicionalmente be-
neficiava neste domínio. 

Estão, pois, a meu ver, criadas as condições para que se possa imprimir 
uma nova orientação ao ensino do processo administrativo, num sentido 
primacialmente dirigido a dar conta dos moldes em que se constituem e 
desenvolvem as relações processuais administrativas. Sem pôr em causa, 
naturalmente, o nosso sistema de administração executiva, nem o princípio 
da separação e interdependência dos poderes, que se projecta, natural-
mente, na delimitação dos poderes de pronúncia dos tribunais adminis-
trativos. Mas apenas assumindo que estas são realidades substantivas, e que 
a tarefa que, no domínio específico do processo administrativo, hoje se 
impõe é a de proceder à sua construção dogmática e científica a partir 
do novo quadro normativo disciplinador das relações processuais admi-
nistrativas, inspirado por valores de índole especificamente processual 
e, portanto, dotado de autonomia em relação ao direito substantivo e à 
envolvente externa ao processo que dele, naturalmente, decorre. 

Tudo o que ficou dito explica, entretanto, a opção de, na presente 
obra, não ser dedicada atenção autónoma à organização dos tribunais 
administrativos. Na verdade, a tendência tradicional para se sobrevalo-
rizar a importância da matéria respeitante à organização dos tribunais 
administrativos no ensino do processo administrativo é uma decorrência 
da excessiva atenção tradicionalmente reservada às raízes históricas do 
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sistema e à respectiva evolução a partir do modelo do contencioso ad-
ministrativo clássico. No que se refere à caracterização do modelo pelo 
qual se rege a organização dos tribunais administrativos dos nossos dias, 
é, porém, sabido que, tal como sucede com os tribunais judiciais, os tribu-
nais administrativos são, hoje, verdadeiros tribunais, integrados no Poder 
Judicial. Não vejo, por isso, razão para que o nosso estudo deva integrar 
componentes, em matéria de organização judiciária, que não têm corres-
pondência na correspondente disciplina de processo civil. 

Do que acaba de ser dito decorre que não subscrevo o entendimento  
que, no âmbito da nossa disciplina, preconiza o ensino, não apenas do 
Direito Processual Administrativo, mas de um universo mais vasto de temas, 
que, reportando-se ao complexo específico de tribunais (organização dos tri-
bunais) cuja actividade versa sobre um núcleo específico de litígios (âmbito da 
jurisdição) e se desenvolve segundo um conjunto específico de regras proces-
suais (regime de processo), corresponde a uma realidade compósita, o Direito do 
Contencioso Administrativo, que compreende o próprio Direito da Organi-
zação Judiciária, na parte em que este diz respeito aos tribunais adminis-
trativos e fiscais: o Direito Judiciário Administrativo. A meu ver, o estudo 
do processo administrativo, nos nossos dias, pode e deve ser objecto, a 
exemplo do que sucede com a disciplina de processo civil, de uma disci-
plina de direito processual, vocacionada para o ensino do Direito Proces-
sual Administrativo. 

É o que proponho no presente livro, cuja exposição não se apresenta, 
por isso, estruturada em três partes, segundo um modelo em que a parte 
dedicada ao processo administrativo seria precedida de duas outras, formal-
mente dedicadas, respectivamente, aos temas da Jurisdição Administrativa 
(sua definição e delimitação constitucional e legal) e da Organização dos 
Tribunais Administrativos (sua identificação e competências). Pelo contrá-
rio, optou-se por centrar a atenção no conceito de processo administrativo 
e, por conseguinte, por abordar por referência a esse conceito – e, por-
tanto, na medida da sua relevância em relação a ele –, tanto a matéria 
da organização e competências dos tribunais administrativos, como a da 
delimitação do âmbito da jurisdição administrativa. 

Com efeito, só uma vez estabelecido, em cada caso, que a jurisdição 
pertence aos tribunais administrativos, e não aos tribunais judiciais, é 
que aqueles tribunais se podem considerar competentes para apreciar 
os litígios que forem submetidos à sua apreciação. O enquadramento no 
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âmbito da jurisdição administrativa de qualquer litígio que seja subme-
tido à apreciação dos tribunais administrativos constitui, portanto, um 
pressuposto do qual depende a competência do tribunal e, portanto, 
a admissibilidade da acção. E o mesmo vale para o enquadramento do  
mesmo litígio, já dentro do âmbito da jurisdição administrativa, no 
concreto quadro de competências do tribunal a cuja apreciação ele foi  
submetido: também esse enquadramento constitui um pressuposto pro-
cessual, do qual depende a competência do tribunal e, portanto, a admis-
sibilidade da acção. É, pois, nesta perspectiva que será analisada, tanto a 
matéria da delimitação do âmbito da jurisdição administrativa, como a da 
organização e distribuição de competências entre os tribunais adminis-
trativos: por referência ao processo administrativo e, portanto, na medida 
em que, tanto a correspondência do litígio que é submetido à apreciação 
de um tribunal administrativo ao âmbito das matérias que correspondem 
à jurisdição administrativa, como ao quadro das competências que, den-
tro da jurisdição administrativa, estão concretamente atribuídas a esse 
tribunal, são pressupostos do processo administrativo, atinentes a um dos sujei-
tos do processo administrativo, que é o tribunal, dos quais depende a regular 
constituição da relação processual. 

Esta opção permite abordar a matéria da organização dos tribunais 
administrativos a título instrumental, apenas na medida do indispensá-
vel à exposição da matéria processual, a propósito da relevância de que, 
para a regular constituição da relação processual, se reveste a obser-
vância do quadro de competências que a lei faz corresponder às dife-
rentes categorias de tribunais da jurisdição administrativa, com o que 
se evita a tentação de utilizar a disciplina de processo administrativo 
para suprir as lacunas de que reconhecidamente enfermam os planos 
curriculares das nossas Faculdades de Direito no domínio do Direito da 
Organização Judiciária. 

Em jeito de conclusão quanto a este ponto, pode dizer-se que o desen-
volvimento lógico das premissas que acabam de ser enunciadas conduz à 
estruturação do presente trabalho em duas partes. Na primeira parte, são 
abordadas temáticas atinentes à estática da relação processual administrativa, 
cuja apreciação se reveste de precedência lógica em relação à do regime 
atinente à constituição e desenvolvimento da lide processual, e que se re-
portam aos elementos essenciais (sujeitos e objecto) do processo adminis trativo 
e aos pressupostos processuais que lhes dizem respeito. A segunda parte, 
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é, entretanto, dedicada à dinâmica da relação processual administrativa, com 
especial enfoque na constituição, modificação e extinção da lide no âm-
bito do processo declarativo, em primeiro grau de jurisdição e em via de 
recurso, ao que acresce a matéria respeitante aos processos cautelares e 
aos processos executivos. 

A meu ver, é adequado que a enunciação e caracterização dos prin-
cipais tipos de pretensões que podem ser deduzidos perante os tribu-
nais administrativos e dos pressupostos processuais de que depende a 
respectiva dedução sejam objecto de exposição em momento separado 
e prévio ao da exposição do regime relativo à constituição, desenvol-
vimento e extinção da instância. Deste modo, separa-se com clareza a 
matéria atinente à constituição, desenvolvimento e extinção da instância 
e, portanto, das relações jurídicas que, em juízo, se desenvolvem durante 
a lide processual administrativa, das matérias que são prévias e exteriores 
à lide, designadamente na medida em que respeitam à caracterização das 
pretensões que, nessa sede, podem ser deduzidas e dos respectivos pres-
supostos processuais. 

A exposição correspondente à primeira parte desdobra-se, entre-
tanto, em dois componentes. No título primeiro, é fornecido um con-
junto de noções fundamentais a propósito dos sujeitos e do objecto do pro-
cesso administrativo. No título segundo, é, depois, abordada a matéria 
dos pressupostos processuais (ou condições de admissibilidade das acções), que 
são, precisamente, apresentados por referência aos elementos essenciais 
de que anteriormente se falou: sujeitos (tribunal e partes) e objecto do pro-
cesso administrativo. 

A inclusão, na fase inicial da exposição, de um título primeiro dedi-
cado aos sujeitos e ao objecto do processo administrativo tem, a meu ver, a 
vantagem de permitir completar a breve introdução dos estudantes nos 
aspectos essenciais que caracterizam o universo do processo administra-
tivo, na medida em que o momento da caracterização de âmbito geral, 
tanto da posição do tribunal administrativo, como das partes, constitui 
o ensejo para se falar, tanto da consagração constitucional da jurisdição 
administrativa e fiscal, da sua identidade e razão de ser e do princípio 
da plenitude dos poderes dos tribunais administrativos (consagrado no 
art. 3º do CPTA), como da dimensão constitucional de tutela subjectiva 
do contencioso administrativo que decorre do princípio da tutela jurisdi-
cional efectiva (consagrado nos arts. 268º, nºs 4 e 5, da CRP e 2º do CPTA) 
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e dos diferentes papéis que ao Ministério Público cumpre desempenhar 
no processo administrativo. 

A meu ver, a abordagem sequencial do tema dos sujeitos (e, em espe-
cial, das partes) e do objecto do processo tem, entretanto, a vantagem 
de permitir fornecer, num primeiro segmento da exposição, uma visão 
panorâmica dos diferentes planos em que o processo administrativo é 
chamado a desempenhar as funções de tutela que lhe incumbem, cha-
mando, assim, a atenção para a função instrumental que ao processo deve 
corresponder, ao serviço das partes e da adequada discussão e elucidação 
das questões substantivas que por elas são submetidas à apreciação dos 
tribunais administrativos. 

*
*          *

Esta obra surge num contexto em que, decorridos mais de seis anos 
sobre a data da entrada em vigor dos diplomas legais que presentemente 
disciplinam o essencial do regime do processo administrativo – o Esta-
tuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e o Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos –, já é possível, pelo menos em alguns domí-
nios, começar a ter uma perspectiva do modo como eles têm vindo a ser 
objecto de aplicação pelos nossos tribunais administrativos. 

Compreende-se, por isso, que, no presente texto, se dê conta das prin-
cipais questões que têm sido suscitadas na jurisprudência e do sentido 
em que elas têm sido resolvidas – e, quando tal se afigura justificado, que 
nele se proceda à apreciação crítica do tratamento doutrinal e jurispru-
dencial que tem vindo a ser dado a alguns problemas. 

Em termos gerais, não posso deixar, entretanto, de formular, neste 
momento, duas notas a este propósito. 

A primeira, para reconhecer e louvar o excelente trabalho que, de um 
modo geral, tem vindo a ser desenvolvido, em condições muito difíceis 
a todos os níveis, pelos magistrados que, sobretudo nos tribunais de pri-
meira instância, tiveram de enfrentar o embate da entrada em vigor da 
reforma, com todas as dificuldades que, para todos os operadores judiciá-
rios, envolve a aplicação de um regime inteiramente novo, que, para mais, 
implicou uma mudança de paradigma do nosso contencioso administra-
tivo, e em condições de trabalho particularmente difíceis. 
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A segunda, para lamentar que, a propósito de várias questões emble-
máticas, sobretudo relacionadas com os domínios dos processos princi-
pais urgentes e dos processos cautelares, em que com maior acuidade se 
joga a concretização do imperativo constitucional do direito à tutela ju-
risdicional efectiva, alguma jurisprudência, com a complacência da dou-
trina mais conservadora, venha adoptando orientações que denunciam 
alguma insensibilidade aos valores constitucionais do Estado de Direito 
democrático que inspiraram a reforma. 

Na verdade, durante o período de quase trinta anos que mediou 
entre a data da entrada em vigor da Constituição da República Por-
tuguesa de 1976 e a data da entrada em vigor da reforma do processo 
administrativo, a jurisprudência administrativa portuguesa – em senti-
do radicalmente diverso daquele que, em contexto relativamente pa-
ralelo, foi vivido em Espanha – mostrou-se complacente com as gra-
vosas limitações que o regime então vigente impunha à existência de 
uma tutela jurisdicional efectiva no âmbito do processo administrativo.  
Já na vigência do CPTA, mostra-se, no entanto, em diversos e muito 
significativos domínios, surpreendentemente inventiva na limitação do 
alcance dos institutos que mais longe procuram ir na tentativa de con-
cretizar o direito a uma tutela jurisdicional efectiva junto dos tribunais 
administrativos: basta ver as teses construídas no sentido de limitar o 
âmbito de aplicação do processo de intimação para protecção de direi-
tos, liberdades e garantias (artigo 109º), do decretamento provisório 
de providências cautelares em situações de especial urgência (artigo 
131º), do decretamento de providências em situações de evidência da 
procedência da pretensão do requerente no processo principal (artigo 
120º, nº 1, alínea a)) ou da condenação à abstenção da prática de actos 
administrativos (artigo 37º, nº 2, alínea c)), assim como o modo como 
tende a proceder-se ao preenchimento dos critérios de atribuição de 
providências cautelares (artigos 120º e 132º). 

Em boa verdade, não parece haver nisto, no entanto, qualquer con-
tradição. E não posso deixar de assumir que o facto não me surpreende. 

É sabido que Portugal não tem, nunca teve, tradição democrática. 
Sempre viveu no temor reverencial do poder executivo. Durante o Estado 
Novo, o processo administrativo estava cuidadosamente rodeado de toda 
uma parafernália de formalismos quase intransponíveis que permitiam 
aos tribunais administrativos furtar-se a exercer, em quase todos os casos, 
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os (escassos) poderes que a legislação lhes conferia, desse modo evitando 
perturbar a prossecução dos fins da Administração Pública. A reforma 
de 2002 retirou, em grande medida, aos tribunais administrativos o res-
guardo que daí resultava, mas, havendo essa vontade, é sempre possível 
adoptar perspectivas formalistas, mesmo no contexto de um quadro nor-
mativo que, manifestamente, as pretendeu afastar: basta ver o que se tem 
passado a propósito da questão (fundamental) da interpretação do nº 3 
do artigo 132º. 

Por outro lado, a doutrina administrativa mais conservadora tende a 
preocupar-se sobretudo em sublinhar o que os tribunais administrativos 
não podem fazer, passando, no essencial, a mensagem de que os tribunais 
administrativos devem, sobretudo, preocupar-se em conter-se no exer-
cício dos seus poderes, preservando as prerrogativas da Administração 
para assegurar a prossecução dos seus fins, que, sendo públicos, são, afi-
nal, de todos nós, e, por isso, não devem ser, por regra, perturbados na 
sua marcha. Subjacente a este discurso, está uma concepção que tende 
a sobrevalorizar a prossecução do interesse público, presuntivamente 
identificado com o que as instâncias do Poder em cada momento con-
figuram como tal, em contraponto a uma visão pejorativa daqueles que 
contra ele se insurgem, tendencialmente encarados como titulares de  
interesses egoísticos que pretendem fazer prevalecer sobre o interesse 
de todos, recorrendo a estratagemas e expedientes. 

Este discurso é muito perigoso, pois vai ao encontro da natural ten-
dência da jurisprudência administrativa para procurar resguardar-se do 
confronto com o poder executivo. E é estimulado pelo discurso marca-
damente autoritário que preside ao nosso viver colectivo. Não posso dei-
xar, na verdade, de recordar, a este propósito, que quando, na sequência 
da entrada em vigor da reforma, em 1 de Janeiro de 2004, começaram 
a surgir os primeiros casos mediáticos de embate da justiça administra-
tiva com o poder executivo, se multiplicaram, na imprensa, os editoriais e 
artigos de opinião, insurgindo-se contra o “governo dos juízes”, e isto, só 
porque, num caso ou noutro, tinham sido concedidas providências cau-
telares, algo de raro e quase nunca visto ao longo de todo o século XX 
em Portugal... – tendo, até, em dado momento, chegado a falar-se, infun-
dadamente, do espectro de uma “contra-reforma” legislativa, dirigida a 
restabelecer o adequado equilíbrio entre os poderes do Estado: provavel-
mente, o “equilíbrio” que existia durante o Estado Novo... 
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Pela minha parte, julgo ser insuspeito de alguma vez ter defendido 
soluções radicais para o problema (fundamental) do equilíbrio entre as 
funções do Estado. E, como tem sido reconhecido pela doutrina mais 
qualificada, a reforma trilhou, nessa matéria, um caminho equilibrado, 
que se limitou a dar cumprimento ao imperativo constitucional do artigo 
268º, nºs 4 e 5, sem conferir aos tribunais administrativos mais poderes 
do que aqueles que, em conformidade com o princípio constitucional da 
separação e interdependência dos poderes, lhes devem pertencer num 
Estado de Direito democrático. 

O importante é, portanto, sublinhar que esses poderes não podem 
deixar de ser exercidos em plenitude, com a extensão com que a Consti-
tuição e a lei os conferem, a partir de uma visão despreconceituosa, que 
coloque, acima de tudo, o postulado da dignidade da pessoa humana 
e o direito inalienável que a todos não pode deixar de ser reconhecido 
de se dirigirem aos tribunais administrativos em busca das providências 
que julguem necessárias para obterem uma tutela jurisdicional efectiva.  
A isto acresce a função, que a lei também confere aos tribunais adminis-
trativos, de fiscalizarem a legalidade objectiva da actividade administra-
tiva, que está na base do alargamento a todo um conjunto de pessoas e 
entidades da legitimidade para recorrerem a estes tribunais em defesa 
de outros interesses da comunidade, que não apenas os seus próprios di-
reitos e interesses individuais. Também a estas pessoas e entidades deve 
ser assegurada a possibilidade de obterem a tutela efectiva dos interesses 
para os quais buscam protecção junto dos tribunais administrativos. 

É esta a sagrada missão a que os tribunais administrativos são chamados  
e para a consecução da qual é dever de toda a comunidade jurídico- 
-administrativa contribuir – e, em particular, dever qualificado da dou-
trina, sobre a qual pesam especiais responsabilidades. 

mário aroso de almeida
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