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1. Aspecto central no que toca ao contencioso sobre a execução do Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas, resulta do artigo 12.º do Anteprojecto da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, Versão de 21.06.2013, prevê no seu artigo 12.º 

que “os litígios emergentes do vínculo de emprego público são da competência dos 

tribunais do trabalho.” 

Esta opção revela-se, desde logo, a nosso ver, inconveniente, suscitando-se 

igualmente dúvidas sobre a sua constitucionalidade. Vejamos estes pontos, 

começando por este último. 

 

2. O artigo 212.º, n.º 3, da Constituição dispõe que “compete aos tribunais 

administrativos e fiscais o julgamento das acções e recursos contenciosos que 

tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações jurídico 

administrativas e fiscais”. 

 

Existem basicamente três posições no que toca à leitura deste artigo constitucional: 

 

Primeira, restritivista, preconizada por Gomes Canotilho e Vital Moreira e pelo 

STA, em tempos, no aresto de 1993 no que toca à Lei n.º 31/87. 

 

Segunda, posição intermédia, que assume três submodalidades.  
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Primeira submodalidade, a de Mário Esteves de Oliveira, quando admite que as 

excepções possam resultar da impossibilidade prática de cumprir a reserva, ou 

quando a realidade imponha a necessidade de desaplicar a norma constitucional . 

Segunda submodalidade, a posição que foi em tempos sustentada pelo Conselho 

Consultivo da Procuradoria Geral da República, e que distingue entre um 

contencioso por natureza (recurso contra actos administrativos), que competiria aos 

tribunais administrativos e um contencioso por atribuição ou acidental que seria 

susceptível de ser atribuídos aos tribunais comuns (Parecer 30.03.1992, homologado 

por Despacho de 9.04.1992). 

Terceira submodalidade, posição Freitas do Amaral, que admite que o legislador 

cometa certas matérias relativas a relações jurídico-administrativas à jurisdição 

comum, quando estejam em causa direitos fundamentais, como melhor forma de os 

proteger, quando esteja em causa a tutela judicial efectiva por parte da jurisdição 

administrativa. 

 

Terceira posição, posição moderada, na qual se filiam Vieira de Andrade, Jorge 

Miranda, Sérvulo Correia, Rui Medeiros, o bem assim o Tribunal Constitucional, o 

STA e o Tribunal de Conflitos (como decorre de diversos acórdãos, designadamente 

o do Pleno do STA de 18.02.1998 e do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

746/96, para dar dois exemplos).  

Com pequenas diferenças, esta visão sustenta que o artigo 211.º procede à definição 

regra da justiça administrativa e que dessa garantia institucional resulta a obrigação 

para o legislador de respeitar apenas o núcleo essencial da jurisdição administrativa.  

No elenco dessas matérias costuma referir-se a tradição e a praticabilidade como 

argumentos que justificam esses pequenos desvios. 

 

3. Aprecie-se então a validade desta opção legislativa. 

À luz da primeira e segunda posição (na primeira e segunda submodalidade) a 

constitucionaldade da opção adoptada no Anteprojecto estaria sempre em causa, ou 

porque se entende estritamente proibida qualquer excepção à jurisdição 



administrativa, ou porque não se divisam razões de impraticabilidade de 

cometimento da matéria dos Tribunais Administrativo que justifiquem a opção (até 

porque tem sido cometida aos Tribunais Administrativos), ou porque o contencioso 

em causa, mesmo admitindo que não irá abranger a fase pré-contratual (aspecto que 

se verá adiante) não poderá deixar de referir-se também à impugnação dos actos 

destacáveis em sede de execução dos contratos, matéria integrada no contencioso 

por natureza. 

Já no que toca à terceira submodalidade da posição intermédia ou à posição dita 

moderada, a solução poderá ser justificada, mas tal não se afigura evidente.  

Com efeito, e no que toca à posição do professor Freitas do Amaral poderá tentar 

argumentar-se com o facto de a solução adoptada poder permitir salvaguardar com 

mais eficácia os direitos fundamentais dos trabalhadores da Administração Pública,  

o que seria legitimador da opção.  

 

No entanto para a posição maioritária, a opção suscita diversas dúvidas de 

constitucionalidade. Com efeito, não se trata de zona onde a tradição seja confiar a 

matéria ao direito privado, não se trata de zona onde existam dúvidas de qualificação 

ou de intersecção entre matérias administrativas e as restantes, as situações 

legitimadoras da opção do cometimento aos tribunais comuns para esta posição,  e, 

por último, trata-se de afastar um amplíssimo sector, absolutamente central no 

direito administrativo, e estritamente ligado ao mesmo, da jurisdição administrativa, 

o que pode por em causa o núcleo essencial dessa jurisdição. 

 

4. Por outro lado, e sem conceder, a opção parece inconveniente. 

 

Inconveniente porque os tribunais administrativos estão mais vocacionados, atenta a 

especialização funcional para lidar com os limites funcionais à jurisdição 

administrativa, matéria que precisamente se coloca no que toca à apreciação de 

validade dos actos de execução em matéria de contratos. Que tal sensibilidade para 

os limites funcionais da jurisdição administrativa é notória, uma vez que o TCA Sul 



já tinha em aresto de 3 de Fevereiro de 2012 precisamente reflectiu sobre essa 

temática e considerou que: “se ao Tribunal é  possível analisar a existência material 

dos factos e averiguar se eles constituem infracção disciplinar, em princípio, não 

lhe cabe apreciar a medida concreta da pena aplicável, por essa ser tarefa da 

Administração que se insere na chamada discricionariedade técnica ou 

administrativa.” Ora, independentemente da bondade do aresto, o certo é que essa 

preocupação, central para a separação de poderes e salvaguarda do princípio 

democrático, dificilmente haverá em sede de tribunais alheios à jurisdição 

administrativa, precisamente atentas razões de especialização funcional. 

 

8. Já no que toca aos meios processuais aplicáveis em sede de contencioso podem 

suscitar-se dúvidas.  

 

O artigo 192.º do CPTA (aditado pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro) 

determina que “sem prejuízo do disposto em lei especial, os processos em matéria 

jurídico-administrativa cuja competência seja atribuída a tribunais pertencentes a 

outra ordem jurisdicional regem-se pelo disposto no presente Código, com as 

necessárias adaptações. 

Como bem nota Aroso de Almeida e Cadilha, não se trata da aplicação subsidiária 

do CPTA, mas da aplicação directa do Código, por força da extensão de 

aplicabilidade do respectivo regime processual, só cedendo perante lei especial que 

também imponha a aplicação de outros meios processuais ou de tramitação diversa, 

como ocorreu com o Estatuto dos Magistrados Judiciais e com o contencioso 

relativo à Autoridade da Concorrência. 

Ora não se vislumbra no Anteprojecto em causa nenhuma norma que determine 

diversa tramitação para os tribunais administrativos. 

Por isso, forçoso é concluir que se aplicam as regras inerentes aos tribunais 

administrativos. 

 

9. A ser assim suscitam-se dificuldades quanto aos meios processuais aplicáveis. 



Vejamos, 

Para o efeito, importa proceder à distinção entre acto administrativo, atacável por 

meio de acção administrativa especial, e matéria contratual administrativa, 

apreciável em sede de acção administrativa comum.  

 

A distinção foi historicamente discutida a respeito do contrato de empreitada de 

obras públicas e por aplicação do mesmo regime com as devidas adaptações, a 

respeito do contrato de concessão de obras públicas. Discutia-se então a submissão à 

acção especial em matéria de contratos de empreitada, que após a sua revogação 

pelo CPTA foi sucedida pela acção administrativa comum, dos actos de aplicação de 

sanções, e dos actos relativos à fiscalização e à direcção. Genericamente, isto é, 

relativamente a todos os tipos contratuais, era discutida a submissão à acção 

administrativa especial ou, em alternativa, à acção administrativa comum dos actos 

de resolução. A doutrina considerava que se a resolução sancionatória estivesse 

prevista em lei especial (Sérvulo Correia) ou em cláusula contratual que lhe desse 

uma especial conformação (Freitas do Amaral), então revestiria a natureza de acto 

administrativo.  

 

Esta divergência jurisprudencial e doutrinal poderá vir a ser transposta para o 

contrato de trabalho em funções públicas, podendo questionar-se se se aplica à 

impugnação do despedimento a acção administrativa especial ou a acção 

administrativa comum. 

 

Ocorre que ao Contrato de Trabalho em Funções Públicas, apesar de regulado pelo 

Direito Administrativo, não se aplica o CPA porque revogado pelo CCP (salvo se 

celebrado antes da entrada em vigor do CCP, o que não será o caso dos contratos 

celebrados ao abrigo da presente lei) nem se aplica o CCP, porque no artigo 5.º os 

exclui expressamente do seu âmbito de aplicação (embora possa vir a ser aplicável, 

caso venha a entrar em vigor o teor constante do Projecto de Revisão do CPA, que 

prevê a sua aplicação subsidiária ao CCP). 



Se tal aplicação tiver lugar, dúvidas não haverá que os actos em matéria de direcção, 

fiscalização, modificação, sanção e rescisão, deverão ser qualificados como actos 

administrativos e impugnados em sede de acção administrativa especial. Note-se, 

contudo, que mesmo nesse cenário, alguns dos poderes ditos exorbitantes poderão 

não ser por natureza aplicáveis, dado que a natureza paritária em certos aspectos do 

contrato de trabalho em funções públicas, e os direitos do trabalhador, enquanto 

análogos a direitos, liberdades e garantias, poderão, por natureza limitar o poder de 

modificação unilateral. Também no que toca ao poder de direcção, a distinção entre 

poder de público e acto meramente contratual pode ser fluida. Por isso, admite-se 

que a questão da repartição dos meios de impugnação não se coloque exactamente 

nos mesmos termos do que os outros contratos administrativos. 

 

10. Poderão, contudo, ser tendencialmente qualificados como actos administrativos, 

susceptíveis, portanto, de ser impugnados no quadro da acção administrativa 

especial os actos previstos nos artigos 23.º, 24.º (autorização para acumulação de 

funções), 39.º (determinação da posição remuneratória), 73.º n.º 1 (baixa de 

categoria), 75.º fixação dos termos de prestação do trabalho, 76.º (aprovação de 

regulamentos internos), 77.º, 176.º, 180.º, 188.º, 210.º e 211.º (exercício do poder 

disciplinar, aplicação das penas disciplinares, cessação da comissão de serviços, 

medidas cautelares e suspensão preventiva), 82.º (atribuição de funções afins), 84.º 

(alteração do local de trabalho), 90.º (avaliação de desempenho), 93.º, 99.º e 100.º 

(mobilidade, mobilidade excepcional e consolidação da mobilidade), 225.º (decisão 

de recurso hierárquico tutelar), 229.º (inquérito), 232.º (averiguações), 235. 

(revisão), 240.º (averiguações), 280.º (concessão ou recusa de licença sem 

vencimento) e artigo 284.º (acesso a pré-reforma). 

Duvidosa é a qualificação como actos administrativos, impugnáveis em sede de 

acção administrativa especial dos poderes previstos nos artigos 131.º (procedimento 

de reavaliação), 62.º, n.º 2 (recusa de renovação), 243.º (cedência por interesse 

público), 245.º (procedimento de reorganização), 284.º (acesso a pré-reforma) e 

289.º (outras causas de extinção do contrato de trabalho). 



11. Mérito do Anteprojecto é a unificação do prazo para impugnação do 

despedimento. No quadro do regime anterior discutia-se qual era o prazo para a 

impugnação do despedimento no quadro do contrato de trabalho em funções 

públicas. Alguns autores entendiam que o prazo era o de três meses do CPTA (artigo 

58.º, ns. 1 e 2). No primeiro sentido militava Paulo Veiga e Moura. Em sentido 

contrário, podiam identificar-se as posições de Pedro Miguel Ferraz, aplicando o 

prazo de um ano (embora de iure condendo sustente a aplicação do prazo de 60 dias 

do Código do Trabalho, art. 387.º, n.º 2). Questionável era em qualquer caso a 

aplicação do prazo de um ano previsto no .º 2 do artigo 274.º do RCTFP aos actos 

nulos de despedimento. Questionável era ainda qual o prazo aplicável ao 

despedimento colectivo e por extinção do posto de trabalho, se respectivamente de 

60 dias (artigo 387.º) e seis meses (artigo 388.º), como sustenta Pedro Ferraz de 

Carvalho. 

Com efeito, o Anteprojecto, no seu artigo 298.º, determina no n.º 1 que “a acção de 

impugnação do despedimento ou demissão tem de ser proposta no prazo de um ano 

sobre a data de produção de efeitos de extinção do vínculo.” No n.º 2 refere-se que 

“a providência cautelar de suspensão do despedimento ou demissão deve ser 

requerida no prazo de 30 dias sobre a data de produção de efeitos ou da extinção 

do vínculo.” A referida disposição unifica, portanto, o prazo para impugnação do 

procedimento e poderá, portanto, fim à divergência doutrinal nessa matéria. 


