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1.

Introdução

1.1.

Enquadramento da questão

No âmbito da presente investigação propomo-nos realizar uma avaliação do regime de
emissão de resolução fundamentada pela Administração no contexto de um processo
cautelar de suspensão de eficácia de um ato administrativo, previsto no artigo 128.º do
Código de Processo nos Tribunais Administrativos4, através de um exercício comparativo
com a proposta de alteração de regime avançada pela Comissão Revisora do Código do
Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais que, neste domínio, propugnava pelo fim da resolução
fundamentada, solução essa que não veio a ser adotada pelo legislador.
Porém, o objetivo deste trabalho não é o de uma mera comparação entre regimes vigente e
hipotético, tout court, mas antes uma comparação tendo como prisma o princípio da tutela
jurisdicional efetiva, pelo que se tentará analisar cada uma das questões relevantes para o
âmbito do estudo, sempre perspetivando qual das soluções melhor responde a este
desiderato constitucionalmente determinado ao legislador e ao juiz.
Por fim, e sem prejuízo desta análise que acabámos de referir, atrevemo-nos a tentar traçar
algumas sugestões de jure constituendo, sempre com o objetivo de garantir a mais ampla
aplicação do princípio acima referido, bem como de obviar a algumas das críticas que
poderiam ser apontadas ao regime que, cremos poder antecipar desde já, nos parece ser o
que melhor responde aos objetivos mencionados supra.

GIUSEPPE CHIOVENDA, Instituzione di Diritto Processuale Civile, Vol. I, N. Jovene, 1933, p. 147.
“O terrível art. 128.º” como apelidado por PAULO H. PEREIRA GOUVEIA, As realidades da nova tutela
cautelar administrativa, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º55, CEJUR – Centro de Estudos do Minho, 2006,
p. 13.
3
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1.2.

Delimitação do objeto de estudo

O problema que nos propomos analisar, partindo de um enquadramento histórico e de
Direito Comparado, é o do regime da resolução fundamentada no quadro de um pedido de
suspensão de eficácia de um ato administrativo.
Assim, após o dito enquadramento, cumpre comparar a solução proposta pela Comissão
Revisora do CPTA e a solução que acabou por ficar plasmada na lei, que é exatamente a
mesma que vigorava antes da recente revisão da legislação processual administrativa.
Procederemos sempre com o foco de descortinar qual seria a solução mais favorável à
garantia da tutela jurisdicional efetiva, pelo que não ambicionamos proceder ao
levantamento exaustivo de todas as demais questões que o referido regime tem vindo a
suscitar ao longo dos anos, mas apenas aquelas que demonstrem relevância direta para o
tema em estudo.

1.3.

Plano de investigação

O estudo que pretendemos levar a cabo5 partirá de um breve excurso sobre o contexto da
tutela jurisdicional efetiva no plano cautelar (§2) onde se abordará a questão do seu âmbito,
o seu enquadramento constitucional no Direito português e a influência determinante do
Direito da União Europeia neste âmbito.
Seguidamente, passar-se-á a uma breve análise de Direito Comparado do regime em estudo
em ordenamentos que nos são próximos (§3), procurando aferir as vantagens e
desvantagens de cada um para a garantia da tutela jurisdicional efetiva dos particulares.
Assim, em concreto, analisar-se-ão o regime espanhol, o regime alemão, o regime italiano e
o regime francês.
Após esta análise comparada, traçar-se-á o percurso histórico do regime em estudo desde
os seus primórdios até à LPTA (§4.1), após o qual nos dedicaremos à descrição do regime
que resultou da reforma do contencioso administrativo de 2002/2004 (§4.2.1), bem como à
apreciação crítica do modelo e das questões controversas no seu âmbito (§4.2.2).
De seguida, pretende-se levar a cabo uma apresentação e apreciação crítica do modelo
proposto pela Comissão Revisora do CPTA e ETAF, em 2015 (§4.3), tentando aferir em
Diga-se, desde já, como nota prévia, que se optou por manter a grafia original nas citações, sendo o trabalho
redigido na grafia decorrente do Acordo Ortográfico, razão pela qual coexistem as duas grafias ao longo do
trabalho.
5

5

que medida aquele daria resposta às diversas críticas apontadas pela doutrina ao longo da
vigência do CPTA. Nesta sede, apreciar-se-ão, igualmente, as questões que o regime
proposto poderia colocar ex novo (§4.3.3), designadamente a inserção da figura do estado de
necessidade e a mudança de paradigma decorrente da eliminação da resolução
fundamentada, procedendo-se, ainda, a uma apreciação global do modelo proposto e das
consequências da sua não adoção pelo legislador (§4.3.4).
Posteriormente a esta análise, procurarão traçar-se propostas de iure constituendo
complementares ao modelo da Comissão Revisora, a fim de tentar obviar aos perigos que a
doutrina foi apontando ao longo do debate académico prévio à Revisão de 2015 (§4.4),
cujo modelo se apresentará de forma esquemática em anexo (Anexo 1).
Por fim, naturalmente, apresentar-se-á uma súmula sistemática das principais conclusões do
presente estudo (§5).

2.

A Tutela jurisdicional efetiva no plano cautelar

2.1.

Âmbito da tutela jurisdicional no plano cautelar

O princípio constitucional da tutela jurisdicional efetiva6 obtém assento, em termos gerais,
no artigo 20.º7 da Constituição da República Portuguesa (CRP), sendo concretizado, ao
nível da atividade administrativa, nos números 4 e 5 do artigo 268.º8 da CRP, tendo um

Sobre este princípio, veja-se CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Dicionário de Contencioso
Administrativo, Almedina, 2006, pp. 524-528; RUI MEDEIROS, Anotação ao artigo 20.º, in JORGE
MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2010, pp.
415-456; J. J. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Anotação ao artigo 20.º, Constituição da República
Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª ed., Coimbra Editora, 2007, pp. 406-419; MÁRIO AROSO DE ALMEIDA,
Anotação ao artigo 268.º, in JORGE MIRANDA/ RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo
III, Coimbra Editora, 2007, pp. 593-617; J. J. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Anotação ao
artigo 268.º, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. II, 4.ª ed., Coimbra Editora, 2010, pp. 816-834.
7 Por outro lado, há que ter em conta que, para compreender toda a abrangência do preceito, este deverá ser
interpretado em consonância com o artigo 10.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Assim, na
esteira de LEBRE DE FREITAS, vide RUI MEDEIROS, Anotação ao artigo 20.º, p. 438.
Por outro lado, como ensina FAUSTO DE QUADROS, “a garantia judicial efetiva, ou, se se preferir, o
direito à tutela judicial, ou jurisdicional efetiva, assegurada no art. 20.º, n.º 1 da Constituição, engloba a
aplicação efetiva na ordem interna portuguesa, pelos respetivos tribunais, de todas as fontes do Direito
Português. Portanto, a aplicação efetiva também do Direito da União” in FAUSTO DE QUADROS, A
relevância para o contencioso administrativo nacional do acto administrativo comunitário e do acto
administrativo nacional contrário ao Direito da União Europeia, in AUGUSTO DE ATHAYDE, JOÃO
CAUPERS, MARIA DA GLÓRIA F. P. D. GARCIA (Org.), Em Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do
Amaral, Almedina, 2010, p. 1041-1042.
8 VASCO PEREIRA DA SILVA enquadra o nascimento destes preceitos num âmbito mais geral de
“aparecimento de meios jurisdicionais, de importância variável, alternativos ao tradicional recurso de anulação
como uma das tendências conducentes à reconstrução subjetiva do contencioso administrativo”, in VASCO
PEREIRA DA SILVA, O Recurso de anulação: Uma acção chamada recurso, Cognitio, 1987, p. 23.
6

6

conteúdo complexo9, com várias manifestações, como sejam, a liberdade de acesso ao
direito e aos tribunais10, que não deve ser dificultada por requisitos processuais
injustificados11 nem pelo custo dos processos12; a existência de um processo revestido de
todas as garantias que tornem possível uma defesa adequada e sem dilações indevidas e,
ainda, a eficácia das sentenças13.
Daqui resulta que uma proteção judicial eficaz é, então, uma proteção que seja útil, isto é, o
princípio não se esgota nas duas primeiras dimensões. Pelo contrário, exige-se que a
sentença final tenha incidência real ao nível da esfera jurídica do particular, de modo a
servir, efetivamente, as suas pretensões.
Assim, pode afirmar-se, na esteira de FERNANDA MAÇÃS, que a dimensão temporal14 é
hoje uma componente essencial da tutela jurisdicional efetiva, tanto mais se tivermos em
consideração que a mesma se encontra consagrada no n.º 1 do artigo 6.º da Convenção
Europeia dos Direitos Do Homem de 195015.
Assim, deve ter-se em consideração que se a justiça não for efetivada num prazo razoável16,
corre-se o risco do recurso aos tribunais se transformar numa tutela meramente ilusória17
Contudo, o problema que se coloca, desde logo, nesta sede, é o de que, por um lado, a
exigência de uma justiça temporalmente adequada não pode ser conseguida à custa de uma
diminuição de garantias processuais e materiais e, por outro, um processo em que sejam
cumpridas e observadas todas as formas e requisitos exige, necessariamente, tempo18.

MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Relevância Constitucional do Procedimento Cautelar da suspensão
judicial da eficácia dos atos administrativos, Boletim da Faculdade de Direito, Vol. LXIX, Coimbra Editora, 1993,
p. 436.
10 RUI MEDEIROS, Anotação ao artigo 20.º, p. 423.
11 Assim, RUI MEDEIROS, Anotação ao artigo 20.º, p. 439.
12 Assim, RUI MEDEIROS, Anotação ao artigo 20.º, p. 426 e, especialmente, pp. 427-430.
13 Assim, MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Relevância Constitucional, p. 436.
14 Neste sentido, ver também RUI MEDEIROS, Anotação ao artigo 20.º, pp- 440-441.
15 Onde se pode observar o seguinte trecho: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada,
equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela
lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o
fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela.”, consultada on line em
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf.
16 Sobre a interpretação de “prazo razoável” para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, considerando
ainda que o direito de obter justiça num prazo razoável é igualmente extensível às jurisdições administrativas,
veja-se o caso “König Vs. Germany”, disponível em http://hudoc.echr.coe.int/. Note-se, ademais, que o
direito a uma decisão num “prazo razoável, está igualmente prevista nos artigos 41.º e 47.º da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia, cuja discussão sobre o seu valor jurídico e força vinculativa, com a
entrada em vigor do Tratado de Lisboa “obtiveram resposta clara e definitiva” no sentido positivo, conforme
ensina FAUSTO DE QUADROS, Direito da União Europeia, 3.ª Ed., Almedina, 2013, p. 211.
17 Assim, MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Relevância Constitucional, p. 437.
18 Neste sentido, MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Relevância Constitucional, pp. 437-438; MARIA
FERNANDA MAÇÃS, As formas de tutela urgente previstas no Código de Processo nos Tribunais
9
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Ora, é precisamente para obviar ao perigo que ameaça a tutela ordinária do direito que
surge a necessidade de os tribunais poderem adotar medidas adequadas no sentido de as
sentenças não se tornarem completamente inúteis. Assim, para neutralizar este perigo,
surgem as medidas cautelares, ainda como decorrência do princípio da tutela jurisdicional
efetiva19, que têm em vista assegurar provisoriamente a integridade dos bens ou da situação
litigiosa, tendo como objetivo evitar que o tempo necessário para obter a sentença final não
acabe por esvaziar, irremediavelmente, o conteúdo do direito e, em consequência, a
execução efetiva das sentenças e a utilidade do recurso, devendo, portanto, ser concebidas
em termos de numerus apertus20.
Deste modo, é relativamente fácil perceber que as medidas cauteles constituem, em si, uma
condição indispensável à realização de uma tutela jurisdicional efetiva21.
Contudo, como bem nota MARIA DA GLÓRIA DIAS GARCIA, “num conspecto global
pode, assim, concluir-se que a justiça administrativa, no Portugal de hoje, não esgota a sua
finalidade na plenitude da garantia jurisdicional administrativa conferida ao cidadão.
Encontra ainda justificação na necessidade de defesa do interesse público legitimamente
definido pelo legislador e, talvez mais especificamente, na necessidade permanente de
garantir o equilíbrio entre aquelas duas realidades, definido na lei”22, pelo que diríamos que
é, precisamente, no entrecruzamento destes dois objetivos que se encontra o âmbito do
regime em estudo.

Administrativos, Revista do Ministério Público, n.º100, 2004, p. 43: “as providências cautelares visam suprir esta
contradição insanável: o tempo constiui factor essencial para alcançar uma decisão justa mas a duração
normal de um processo pode impedir que se alcance a justiça”; no mesmo sentido, GONÇALO CAPITÃO /
PEDRO MACHADO, Direito à Tutela Jurisdicional efetiva – Implicações na Suspensão Jurisdicional da
eficácia de atos administrativos, POLIS – Revista de Estudos Jurídicos-Políticos, n.º 3, Universidade Lusíada de
Lisboa, 1995, p. 34.
19 Neste sentido, veja-se RUI MEDEIROS, Anotação ao artigo 20.º, pp. 452-453.
20 MARIA FERNANDA MAÇÃS, As medidas Cautelares, in MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (Ed.), Reforma do
contencioso administrativo, Trabalhos Preparatórios - O debate universitário, Vol. I, Coimbra Editora, 2003, p. 450; no
mesmo sentido MARIA DA GLÓRIA DIAS GARCIA, Os procedimentos cautelares. Em especial, a
suspensão de eficácia do acto administrativo, Direito e Justiça, Vol. X, Tomo I, Universidade Católica Editora,
1996, p. 206.
21 Veja-se MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão da Eficácia dos Atos Administrativos e a Garantia
Constitucional da Tutela Judicial Efetiva, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, 1996, p. 276: “o
princípio constitucional da efetividade da tutela judicial afere-se pela eficácia das decisões judiciais na
reposição ou restauração em tempo útil da situação existente antes da prática do ato anulado”.
22 MARIA DA GLÓRIA DIAS GARCIA, Os meios cautelares em Direito processual administrativo, Direito e
Justiça, Vol. IX, Tomo I, 1995, p. 43.
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2.2.

Direito Constitucional Português

Como referido, a tutela cautelar no contencioso administrativo encontra-se especificamente
prevista na parte final do n.º 4 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa 23,
sendo uma concretização do direito à tutela jurisdicional efetiva, prevista, em termos gerais,
como vimos, no artigo 20.º do mesmo texto, vinculando, assim, o legislador a aprovar e
regular um esquema de providências cautelares24.
Por outro lado, diversa doutrina, bem como a jurisprudência nacional e internacional, têm
entendido que a suspensão de eficácia de atos administrativos é uma vertente essencial do
direito à tutela jurisdicional efetiva25, na medida em que se não houver suspensão de
eficácia do ato, retira-se toda a utilidade ao recurso, uma vez que só esta poderá
salvaguardar a eficácia plena da sentença anulatória.
Com efeito, a demora na apreciação dos recursos no contencioso administrativo constitui
um forte óbice à efetivação do direito, dado que pode suceder, como sucede, que a decisão
final chegue tarde demais para proteger os interesses do administrado, frustrando assim
todo o objetivo da tutela.
Assim, e na esteira de CLÁUDIO MONTEIRO, pode afirmar-se que a suspensão da
eficácia assegurará, em primeira linha, a tutela da tutela e “só subsidiária e precariamente a
tutela da relação substantiva”26.
Note-se que, tradicionalmente, nos sistemas de Administração executiva, se verifica a
presença do privilégio da presunção de legalidade dos atos administrativos, pelo que os
seus efeitos não seriam afetados pela eventual interposição de um recuso, com o objetivo
de evitar o prejuízo do interesse público, presumivelmente prosseguido pela Administração,
por uma mera discordância de um particular27.

Sendo uma das inovações da Revisão Constitucional de 1997.
Neste sentido, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa, 14ª ed., Almedina, 2015,
p.146.
25 Veja-se MARIA FERNANDA MAÇÃS, Suspensão Judicial da Eficácia, Separata do II Suplemento do
Dicionário Jurídico da Administração Pública, [s.ed.], [s.d.], p. 540. A Autora refere ainda, na mesma página, o
facto de tal ideia ter já sido acolhida pelo Tribunal Constitucional Italiano, Pelo Conselho Constitucional
Francês e pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, hoje, da União Europeia. No mesmo sentido se
pronunciou CLÁUDIO MONTEIRO, Suspensão de Eficácia de Actos Administrativos de Conteúdo Negativo,
AAFDL, 1990, pp. 29-30.
Sobre a “revolução coperniciana” levada a cabo, no âmbito da garantia da tutela judicial efetiva dos
particulares, pela Revisão Constitucional de 1997, veja-se VASCO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso
Administrativo no Divã da Psicanálise, 2.ª Ed., Almedina, 2009, pp. 211-217.
26 CLÁUDIO MONTEIRO, Suspensão de Eficácia, p. 43.
27 MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Relevância Constitucional, p. 441.
23
24
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Porém, cedo começou a pressentir-se que as consequências de tal regime poderiam ser
graves para os particulares, no caso de uma consolidação de uma situação de facto, ao
abrigo de um ato inválido, que levaria à inutilidade da sua anulação pelo tribunal.
Com isto, passou a admitir-se a possibilidade da suspensão judicial da eficácia dos atos pelo
tribunal, a pedido do particular lesado “como forma de assegurar a integridade do objeto
litigioso até à anulação do mesmo”28. Pode até afirmar-se, nas palavras de MARIA DA
GLÓRIA DIAS GARCIA, que “pertence à essência do recurso contencioso administrativo
de anulação a temática cautelar da suspensão dos efeitos do acto que se impugna em
tribunal. Independentemente do tempo de espera provável da decisão jurisdicional, há a
certeza de que existe um periculum in mora”29.
Assim, tem-se entendido que a suspensão da eficácia dos atos administrativos surge, então,
como uma condição indispensável à realização efetiva da proteção jurisdicional, quando se
demonstre que, sem ela, o direito ao recurso ficaria afetado de forma grave e insuportável,
e o interessado impedido, de modo injustificado, de obter proteção para os seus direitos ou
interesses30.
Pelo exposto, parece poder afirmar-se que o direito ao recurso contencioso inclui
necessariamente a faculdade de requerer a suspensão, por força dos números 4 e 5 do
artigo 268.º da Constituição31. Donde também resulta que o meio jurisdicional da
suspensão da eficácia dos atos faz parte do núcleo fundamental do direito à tutela
jurisdicional efetiva32 em sede contencioso-administrativa.
Deste modo, é forçoso concluir também que qualquer intervenção limitativa do legislador
terá de ser entendida como restritiva do próprio direito ao recurso, sendo, pois,
indispensável que a restrição se atenha ao regime exigente traçado no artigo 18.º da
Constituição, aplicável ao caso por via do disposto no artigo 17.º da CRP, uma vez que a

MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Relevância Constitucional, p. 441; MARIA FERNANDA MAÇÃS, A
Suspensão judicial da eficácia dos actos administrativos e a garantia constitucional da tutela judicial efetiva, Coimbra Editora,
1996, p. 12.
29 MARIA DA GLÓRIA DIAS GARCIA, Suspensão da eficácia de um acto administrativo ou de uma norma
regulamentar, in MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (Ed.), Reforma do contencioso administrativo, Trabalhos Preparatórios O debate universitário, Vol. I, Coimbra Editora, 2003, p. 147.
30 Neste sentido, MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão da Eficácia dos Atos Administrativos, p. 291.
31 Assim, MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão da Eficácia dos Atos Administrativos, p. 291.
32 GONÇALO CAPITÃO / PEDRO MACHADO, Direito à Tutela Jurisdicional, p. 53; MARIA
FERNANDA MAÇÃS, A Suspensão judicial da eficácia dos actos, p. 291.
28
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garantia à tutela jurisdicional efetiva é unanimemente considerada como um direito análogo
a Direitos, Liberdades e Garantias33.

2.3.

Influência do Direito Comunitário

Não pode igualmente ignorar-se, nesta sede, a “europeização do Direito Administrativo”34
bem como influência decisiva da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia,
particularmente em três casos-chave paradigmáticos que foram sendo determinantes para
as construções doutrinais e jurisprudenciais a nível nacional nos diversos Estados
Membros35.
Assim, baseando-se no princípio da efetividade do Direito Comunitário, a jurisprudência
comunitária laborou na construção da obrigação “de os tribunais nacionais, quando tal lhes
for requerido, decretarem providências cautelares para protegerem situações jurídicas ou
direitos subjetivos reconhecidos pelo Direito Comunitário e que sejam invocados perante
tribunais nacionais”, como forma de assegurar o “princípio da garantia judicial plena e
eficaz da Ordem Jurídica comunitária”36, transformando o juiz nacional em juiz comum do
contencioso da União Europeia37.
Desde logo, e seguindo de perto a lição de FAUSTO DE QUADROS38 há que referir o
importantíssimo caso Factortame I, de 19 de junho de 199039.

Veja-se MARIA FERNANDA MAÇÃS, Suspensão Judicial da Eficácia, p. 541. No mesmo sentido, SUZANA
TAVARES DA SILVA, Revisitando a garantia da tutela jurisdicional efetiva dos administrados, disponível on line em
https://apps.uc.pt/mypage/files/fd_stavares/580.
34 Sobre esta questão de grande relevância, veja-se FAUSTO DE QUADROS, Direito da União, pp. 630-635,
pp. 662-688 e 691- 697. Veja-se, com igual interesse, a questão da europeização das Constituições estaduais,
que acaba por arrastar consigo a europeização de outros ramos do direito, designadamente o administrativo
como bem nota FAUSTO DE QUADROS, Constituição europeia e Constituições nacionais – Subsídios para
a metodologia do debate em torno do Tratado Constitucional Europeu, O Direito, Ano 137.º, IV-V,
Almedina, 2005, pp. 687-698, em especial, pp. 689-690. Veja-se, ainda, ISABEL CELESTE FONSECA,
Processo Temporalmente Justo e Urgência, Coimbra Editora, 2009, pp. 209-330 e, por fim, VASCO PEREIRA DA
SILVA, O Contencioso Administrativo no Divã, pp. 106-150.
35 Também salientando a importância destes casos, veja-se ALDO TRAVI, Lezioni di Giustizia Amministrativa,
11.ª Ed., G. Giappichelli Editore, 2014, p. 88.
36 FAUSTO DE QUADROS / ANA GUERRA MARTINS, Contencioso da União Europeia, 2.ª Ed., Almedina,
2009, p. 317.
37 FAUSTO DE QUADROS, Algumas considerações gerais sobre a reforma do contencioso administrativo.
Em especial, as providências cautelares, in MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (Ed.), Reforma do Contencioso
Administrativo, Trabalhos Preparatórios – O debate universitário, Vol. I, Coimbra Editora, 2003, p. 219.
38 FAUSTO DE QUADROS, A Nova Dimensão do Direito Administrativo, Almedina, 1999, pp. 33 ss.; FAUSTO
DE QUADROS, Direito da União, pp. 693-697; FAUSTO DE QUADROS / ANA GUERRA MARTINS,
Contencioso da União, p. 318.
39 Acórdão de 19/06/90, Proc. C-213/89. Todos os acórdãos do Tribunal de Justiça doravante citados foram
consultados on line em http://curia.europa.eu.
33
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Nesta decisão, perante a questão prejudicial40 colocada pela Câmara dos Lordes41, o
Tribunal de Justiça veio afirmar que o juiz nacional deveria recusar-se a aplicar normas do
Direito nacional que obstaculizassem a concessão de providências cautelares para proteção
de um direito subjetivo reconhecido pelo Direito Comunitário42.
Note-se, ademais, que dentre as conclusões apresentadas pelo Advogado Geral neste
processo, foi ainda salientado o facto da tutela cautelar se constituir como uma exigência
inerente à plena eficácia do Direito.
Assim, o próprio Tribunal acabaria por concluir que o direito à tutela jurisdicional efetiva
pressupõe, entre outras coisas, o direito a uma tutela cautelar (apoiando-se, para o efeito,
em jurisprudência constitucional alemã, italiana, francesa e do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem).
Por outro lado, é ainda digno de nota o facto de o Tribunal de Justiça ter reafirmado a
doutrina que já anteriormente sustentara, no caso Simmenthal, de 9 Março de 197843, em que
o Tribunal tinha defendido que a “plena eficácia das normas comunitárias na ordem interna
impõe (…) que o juiz nacional adopte providências cautelares sempre que tal se demonstre
necessário para prevenir a lesão irreparável ou de difícil reparação de direitos subjetivos
invocados com fundamento no Direito Comunitário, inclusive afastando, se for preciso
fazê-lo, qualquer norma ou qualquer prática interna que a tal se oponha”44 – estava em
causa, como bem nota FAUSTO DE QUADROS, “o princípio da efetividade ou da
eficácia em Direito Comunitário”45.

Para uma análise exaustiva do caso Factortame I, vide EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, El fin del caso
Factortame. La responsabilidad patrimonial final del Reino Unido, Revista de Administración Pública, 145, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 117-144. Veja-se, ainda, EDUARDO GARCÍA DE
ENTERRÍA, La batalla por las medidas cautelares, Editorial Civitas, 1992, pp. 25-60 e 95-128.
40 Sobre as questões prejudiciais suscitadas por tribunais nacionais no atual Direito da União Europeia vide
FAUSTO DE QUADROS / ANA GUERRA MARTINS, Contencioso da União, pp. 77-132.
41 Que consistia em saber se, não obstante uma regra do direito nacional, os tribunais britânicos tinham o
poder de decretar providências cautelares contra a Coroa, quando essas tivessem a sua base no Direito
Comunitário.
42 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA / TOMÁS-RAMÓN FERNANDEZ, Curso de Derecho
Administrativo II, 9.ª Ed., Civitas, 2005, p. 648.
43 Acórdão de 9/03/78, Proc. C-106/77.
44 FAUSTO DE QUADROS, A Nova Dimensão, p. 33.
45 FAUSTO DE QUADROS, A Europeização do Contencioso Administrativo, in JORGE MIRANDA
(Coord.) Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no centenário do seu nascimento, Vol. I, Coimbra
Editora, 2006, p. 390 e p. 396.
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A este caso, neste âmbito, seguiu-se o caso Zuckerfabrik, de 21 de fevereiro de 199146,
também com base numa questão prejudicial suscitada, agora, pelo Tribunal Financeiro de
Hamburgo e pelo Tribunal Financeiro de Dusseldórfia.
Neste processo, o Tribunal de Justiça veio tornar claro que a aplicabilidade direta do
Regulamento comunitário em causa47 “não excluía o poder do juiz nacional suspender o ato
administrativo praticado com base num regulamento comunitário, sempre que isso fosse
necessário à tutela provisória dos direitos controvertidos”48.
Por outro lado, sustentou o Tribunal que a recusa da suspensão no caso sub judice
equivaleria a uma violação da segurança jurídica, bem como do princípio da proteção da
confiança na Ordem Jurídica Comunitária. Por essa razão, a proteção cautelar seria
sustentada pelo próprio Direito Comunitário e aferida pelos seus próprios critérios49.
Contudo, o Tribunal faria depender a concessão de medidas cautelares, pelo juiz nacional,
de 3 condições, sendo a primeira das quais que o juiz nacional tivesse “sérias dúvidas”
sobre a validade do regulamento em causa e, por essa razão, “suscitasse no próprio
processo da providência cautelar, se não o tivesse já feito no processo principal, a questão
prejudicial da validade desse regulamento”50 – ou seja, o Tribunal manifestou, assim, a
exigência da verificação do fumus boni juris ou “aparência de bom direito”.
A segunda condição imposta pelo Tribunal viria a ser a da verificação da urgência da tutela
cautelar a fim de evitar ao requerente um prejuízo grave e de difícil reparação, ou seja, a
existência do periculum in mora.
Por último, haveria de se verificar igualmente a adequada ponderação do interesse da
Comunidade que viesse a ficar afetado pela concessão da providência cautelar requerida51.
Finalmente, no caso Atlanta52 de 9 de Novembro de 1995, o Tribunal de Justiça veio a
sustentar que não haveria razões “para não se estabelecer um “paralelismo” (…) entre a
proteção cautelar que ele próprio está habilitado a decretar (…) e aquela que os tribunais
Acórdão de 21/02/91, Procs. apensos n.os C-143/88 e C-92/89. Veja-se, sobre a importância desde
processo, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, La batalla, pp. 95-128.
47 Assegurada pelo artigo 189.º do Tratado de Roma.
48 FAUSTO DE QUADROS, A Nova Dimensão, p. 35; EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA / TOMÁSRAMÓN FERNANDEZ, Curso, p. 648.
49 FAUSTO DE QUADROS, A Nova Dimensão, pp. 35-36.
50 FAUSTO DE QUADROS, A Nova Dimensão, p. 36.
51 FAUSTO DE QUADROS, A Nova Dimensão, p. 37.
52 Acórdão de 9/11/95, Proc. C-465/93. Dentre outras questões prejudiciais, o Tribunal nacional colocou ao
Tribunal de Justiça sobre se aquele poderia adotar uma injunção, ou seja, uma providência cautelar positiva
que acautelasse o direito subjetivo reconhecido pelo Direito Comunitário que fosse ofendido por um ato
administrativo nacional.
46
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podem conceder a direitos subjetivos que tenham o seu fundamento no Direito
Comunitário”53.
Assim, sustentou ainda o Tribunal de Justiça, o juiz nacional poderá adotar todas as
providências que em cada caso julgue necessárias, desde que respeitadas as condições já
expressas no caso Zuckerfabrik.

3.

Direito comparado relevante

3.1.

Alemanha

No Direito alemão verifica-se a existência de um efeito suspensivo automático decorrente
da Ação Principal de impugnação54, sendo esta a grande diferença face ao regime
português. A doutrina tende a considerar que este efeito automático se baseia num
“mínimo sentido de justiça, pois, caso contrário, falar de proteção jurídico-processual seria
ilusório”55.
O modelo alemão é, contudo, detalhado e complexo.
Se, por um lado, se constata que a regra geral é a do efeito suspensivo, prevista no n.º 1 do
parágrafo 80.º da Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), por outro logo deparamos com as
exceções previstas no n.º2 do mesmo parágrafo, em que se identificam os casos em que
não se verifica o efeito suspensivo automático do ato.
Assim, tal efeito não se verificará relativamente (i) a atos que envolvam o pagamento de
taxas ou custas, (ii) atos inadiáveis de medidas de polícia, (iii) outros casos previstos
expressamente em lei federal ou dos Länder56, ou (iv) quando a autoridade administrativa
emitente do ato declara a necessidade de execução imediata deste para salvaguarda do
interesse público ou do interesse prevalecente de um terceiro – diríamos que estamos, neste
último caso, perante uma realidade que se aproxima da solução que conhecemos no nosso
FAUSTO DE QUADROS, A Nova Dimensão, pp. 40-41.
SANTIAGO J. GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, La Jurisdiccion Contencioso-Administrativa en Alemania,
Editorial Civitas, 1993, p. 217; MAHENDRA P. SINGH, German Administrative Law – In Common Law
Perspective, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1985, p. 133; SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso
Administrativo I, Lex, 2005, p. 117; ISABEL CELESTE FONSECA, Processo Temporalmente Justo, pp. 418-443.
55 CARL HERMANN ULE, Verwaltungsprozessrecht, 9.ª Ed., Beck, 1987, pp. 128 ss; FERDINAND J.
KOPP, Verwaltungsgerichtsordnung, 8ª ed. Beck, 1989, p. 919, ambos apud SANTIAGO J. GONZALEZVARAS IBAÑEZ, La Jurisdiccion, p. 217, em tradução livre.
56 Em particular, casos que envolvam ações da parte de terceiros contra atos administrativos relativos a
investimentos ou criação de emprego, conforme VwGO, disponível on line em língua inglesa em
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vwgo/englisch_vwgo.html.
53
54
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Direito sob a designação de resolução fundamentada. Contudo, neste caso, a lei exige uma
fundamentação por escrito do especial interesse na execução, mas dispensa uma especial
motivação nos casos de risco para a vida, a saúde ou para a propriedade, de acordo com o
n.º 3 do parágrafo 80.º.
Ainda assim, nos termos do n.º 4 do mesmo parágrafo, a Administração pode, mesmo
assim, suspender os efeitos de um ato que caiba nas situações de exceção previstas no n.º 2
desde que a lei federal não o impeça e, ainda, nalguns casos mediante a prestação de
caução57.
Para além disto, de acordo com o n.º 5, o tribunal pode, a pedido da parte, determinar a
suspensão mesmo nos casos dos números 1 a 3 do n.º2 do parágrafo 80, ou seja, casos em
que a suspensão não ocorreu ope legis58 ou, ainda, repor a suspensão afastada pelo recurso ao
n.º 4 do n.º2 do parágrafo 80.º, podendo esta decisão ficar dependente de caução, e
podendo ainda envolver a anulação de atos de execução entretanto praticados.
Note-se, ademais, que todas as medidas podem ser alteradas a qualquer momento, seja
oficiosamente pelo juiz ou a pedido de qualquer uma das partes (n.º7 do parágrafo 80.º).
Expostos os traços principais do regime alemão, cumpre agora apreciá-lo à luz do princípio
da tutela jurisdicional efetiva.
Com efeito, parece-nos que este regime pode oferecer quatro tipos de vantagens.
Em primeiro lugar, parece ser abstratamente mais garantístico porque o efeito suspensivo
decorre diretamente da ação principal de impugnação do ato, assegurando potencial
poupança de tempo, recursos e custas.
Por outro lado, trata-se de um modelo bastante sofisticado em que se identificam com
clareza o regime regra, em que se verifica a suspensão, e os casos em que, por força da lei,
diretamente esta não tem lugar.
Em terceiro lugar, este regime possui uma cláusula de flexibilidade, presente no n.º 4 do
parágrafo 80.º, que permite à Administração identificar casos em que não deve haver

Veja-se a parte final do n.º4 do parágrafo 80.º: “Suspension should take place with public charges and costs if serious
doubts exist with regard to the lawfulness of the impugned administrative act or if implementation would lead to unreasonable
hardship for the party obliged to pay the charges or costs not required by overriding public interests”, consultado on line em
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vwgo/englisch_vwgo.html.
58 Ou seja, nos seguintes casos: (i) a atos que envolvam o pagamento de taxas ou custas, (ii) atos inadiáveis de
medidas de polícia, (iii) outros casos previstos expressamente em lei federal ou dos Länder.
57
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suspensão, com graus de exigência diferentes quanto à fundamentação, em função da
gravidade dos factos.
Por fim, parece-nos um regime particularmente adaptável às circunstâncias do caso
concreto a três títulos, essencialmente: (i) porque permite que a Administração suspenda o
ato, mesmo nos casos em que a isso não é obrigada; (ii) porque permite que o tribunal, a
pedido das partes, determine o regime aplicável ao caso concreto; (iii) e, ainda, porque
oferece soluções bastante adequadas à ponderação de interesses públicos e privados,
permitindo juízos de proporcionalidade indispensáveis a soluções justas e equilibradas.
Enfim, e conforme bem nota SANTIAGO IBAÑEZ, um dos traços mais salientes deste
regime é que, não obstante a regra geral de suspensão automática de eficácia dos atos,
permite-se que “ali onde o legislador não pôde chegar” a última palavra sobre a eficácia dos
atos administrativos caiba, não à Administração, mas sim aos tribunais59.
Contra esta solução se manifestou SÉRVULO CORREIA, apontando os efeitos
paralisantes60 que acarreta para a “eficiência da prossecução do interesse público pela
Administração” ditada por uma “pré-compreensão hostil do legislador” explicável, segundo
o Autor, por períodos traumatizantes como o do nacional-socialismo61.
Ademais, refere ainda este Autor que este regime provoca uma desvalorização da
Administração, criando um desequilíbrio entre as suas funções e as do juiz administrativo62.
Por outro lado ainda, é apontado o abundante contencioso cautelar presente nos tribunais
administrativos alemães, facto que leva a que se ocupem profusamente do contencioso
provisório, levando a um atraso na pronúncia das decisões acerca do caso principal63.
Assim, e até pelo facto de alguma legislação especial ter vindo a afastar este efeito
suspensivo automático, o Autor acaba por concluir que “o princípio, definido pela
jurisprudência constitucional, da instrumentalidade do efeito suspensivo em relação à
garantia da tutela jurisdicional, não vem a ser entendido em termos de absoluto
Neste sentido, SANTIAGO J. GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, La Jurisdiccion, p. 219.
Neste sentido, MARIA DA GLÓRIA GARCIA, As medidas Cautelares entre a correcta prossecução do
interesse público e a efetividade dos direitos dos particulares, in MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (Ed.), Reforma
do contencioso administrativo, Trabalhos Preparatórios - O debate universitário, Vol. I, Coimbra Editora, 2003, pp. 442443. Em sentido contrário, veja-se VICENTE GIMENO SENDRA / VÍCTOR MORENO CATENA /
JOSÉ GARBERÍ LLOBREGAT / NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Derecho Procesal, p.
670.
61 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 117; no mesmo sentido MARIA DA GLÓRIA DIAS
GARCIA, Os Meios Cautelares em Direito Processual Administrativo, Scientia Ivridica, Tomo XLIII,
Universidade do Minho, 1994, p. 212.
62 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 117.
63 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 117.
59
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automatismo de tal efeito, deixando-se aberta a porta às exceções ditadas por necessidades
específicas de concretização do bem comum ou de tutela de terceiros contrainteressados”64.
Por outro lado, o autor aponta ainda que este regime de suspensão automática de eficácia
dos atos administrativos “coloca o Direito processual administrativo alemão em rota de
colisão com o Direito Comunitário”65. Assim, de acordo com SÉRVULO CORREIA, o
“efeito suspensivo automático não se conjuga com o princípio da efetiva aplicação do
Direito Comunitário66 quando estejam em causa atos de concretização das respetivas
normas”67.
Assim, sustenta ainda SÉRVULO CORREIA que o regime alemão de suspensão
automática de atos impugnados que concretizem normas comunitárias põe ainda em causa
o princípio da igualdade de aplicação do Direito da União a todos os Estados-Membros68 e,
ainda, o princípio do primado do Direito da União Europeia69 devido aos entraves
colocados à sua aplicação pelas regras processuais do Direito alemão70.
Com efeito, em 1990, no Acórdão Tafelweindestillation71, o Tribunal de Justiça veio a
condenar a República Federal da Alemanha por violação do artigo 5.º do Tratado CEE,
precisamente devido a uma situação de suspensão de um ato administrativo enquanto
“consequência automática ex lege da sua impugnação”72.

SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 118.
SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 119.
66 Sobre o princípio da efetividade do Direito da União, vide FAUSTO DE QUADROS, Direito da União, p.
644. Diríamos, ademais, que estariam em causa também, neste caso, os próprios princípios da lealdade
comunitária, da boa-fé e da cooperação leal, de acordo com os quais impende sobre os Estados Membros o
dever de “introduzir no direito interno todas as garantias, designadamente administrativas e judiciais,
tendentes a assegurar aos particulares a plena efetividade do Direito da União na ordem interna, que, em caso
algum, deverão ser inferiores às garantias reconhecidas aos particulares para fazer valer o respetivo Direito
interno”, conforme ensina FAUSTO DE QUADROS, Direito da União, p. 647.
67 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 119. Contra esta posição se manifestou ANA GOUVEIA
MARTINS, ao se pronunciar sobre a Diretiva 89/665/CEE, de 21 de dezembro, afirmando que quando esta
se referia ao efeito suspensivo automático, decalcado do sistema contencioso alemão “tal não se traduzia em
impor igualmente o mecanismo alemão da suspensão automática da eficácia do ato administrativo pela mera
interposição do recurso administrativo ou recurso de anulação (…) [e] tal não significa que o Direito
comunitário proíba esse efeito automático. O que se afirma é exatamente o contrário: não é imposto
“necessariamente” (…) embora tal possibilidade seja vista com bons olhos” in ANA GOUVEIA MARTINS,
Perspetivas de evolução da tutela cautelar provisória do processo cautelar, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º
79, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2010, p. 19.
68 Sobre este princípio, vide FAUSTO DE QUADROS, Direito da União, p. 652-653.
69 Sobre o princípio do primado do Direito da União Europeia sobre o Direito estadual, vide FAUSTO DE
QUADROS, Direito da União, pp. 508-540.
70 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, pp. 118-119.
71 Acórdão de 10 de julho de 1990, Proc. C-217/88.
72 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 119.
64
65
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Em causa estava um ato administrativo de uma autoridade alemã que aplicava um
regulamento comunitário. Devido ao efeito automático de suspensão do ato decorrente da
sua impugnação, o beneficiário do ato pôde executá-lo e, aquando da caducidade da
suspensão devido à decisão desfavorável na Anfechtungsklage, a imposição perdera
exequibilidade.
Assim, “decidindo uma acção por incumprimento proposta pela Comissão”73, o Tribunal
de Justiça acabou por considerar que “ao agir no quadro da sua legislação processual
administrativa, o Estado alemão violara, designadamente, o artigo 5 do Tratado CEE”74
que vinculava os Estados membros a tomar “todas as medidas gerais ou especiais capazes
de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do presente Tratado ou resultantes
de actos das instituições da Comunidade”75, devendo esses atos ser “aplicados
independentemente dos obstáculos eventualmente levantados pelas legislações nacionais
nas áreas do processo e do procedimento administrativo”76.
Note-se, contudo, que a decisão em causa incidiu principalmente sobre o facto de a
Administração alemã não ter recorrido à possibilidade de afastar a regra geral do efeito
suspensivo nos termos apresentados supra, determinado a executoriedade imediata por
razões de interesse público, o que leva a que alguma doutrina aponte esta possibilidade de
que dispõe a Administração alemã como forma de compatibilização do regime de
suspensão de eficácia dos atos administrativos na lei alemã com o dever de aplicação do
Direito Comunitário, podendo o “interesse público” ser entendido como sendo o interesse
comunitário77, “assim se abrindo a porta a uma aplicação do §80 VwGO conforme ao
Direito Comunitário”78, havendo porém outros Autores a defender que aquele preceito não
comporta tal interpretação79, pelo que o debate permanece.

SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 119.
SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 119.
75 Vide Artigo 5.º do Tratado de Roma que instituiu a Comunidade Económica Europeia (CEE), assinado em
Roma em 25 de março de 1957, tendo entrado em vigor a 1 de janeiro de 1958.
76 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 119. No mesmo sentido já FAUSTO DE QUADROS se
tinha pronunciado anteriormente em FAUSTO DE QUADROS, Algumas considerações gerais, p. 218.
77 Vide SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 120, e doutrina aí mencionada.
78 SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 120.
79 Vide SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso, p. 120-121.
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3.2.

Espanha

A lei espanhola de 199880 nada prevê expressamente quanto à existência de efeitos
automáticos decorrentes do requerimento de uma medida cautelar (ao invés de outras
soluções comparadas, o legislador do país vizinho não procede a uma identificação de
meios cautelares típicos, antes consagrando um regime de numerus apertus81 neste domínio).
Consequentemente, não se regista em Espanha qualquer debate em torno dos mecanismos
para assegurarem a sua superação, em caso de necessidade imperiosa a invocar pela
Administração.
Contudo, é no plano da construção jurisprudencial82 que se encontram elementos
relevantes para o enquadramento do problema. O aresto paradigmático nesta sede,
confirmando a construção dos tribunais administrativos, é do próprio Tribunal
Constitucional (Sentença n.º 78/1996, de 20 de maio83), que conclui que até à decisão de
um pedido de uma medida cautelar tem de haver uma proibição de execução do ato
administrativo, de forma a salvaguardar a utilidade do pedido e a garantia da tutela
jurisdicional efetiva. Para tanto, o Tribunal Constitucional respalda-se no disposto no n.º 1
Lei 29/1998, de 13 de julho, disponível on line em https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A1998-16718.
81 Assim, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA / TOMÁS-RAMÓN FERNANDEZ, Curso, p. 649.
Também neste sentido, CARMEN CHINCHILLA MARÍN, Las medidas cautelares en el processo
contencioso-administrativo en derecho español, in MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (Ed.), Reforma do Contencioso
Administrativo, Trabalhos Preparatórios – O debate universitário, Vol. I, Coimbra Editora, 2003, p. 555.
Note-se que ao abrigo da legislação anterior, a suspensão de atos administrativos era a única medida cautelar
expressamente prevista, o que levou JOSE DÍAZ DELGADO e VICENTE ESCUIN PALOP a
sustentarem, que, por essa razão, seria esse “o único instrumento capaz de obstaculizar a posição privilegiada
da Administração, que se resume com a expressão autotutela administrativa”, in JOSE DÍAZ DELGADO /
VICENTE ESCUIN PALOP, La suspension de los actos administrativos recorridos en el processo especial
de la Ley de Proteccion Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, Revista de Administración Pública, n.º
117, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1988, p. 193, em tradução livre. No mesmo sentido
veja-se JUAN A. SANTAMARÍA PASTOR, Tutela judicial efectiva y no suspensión en vía de recurso, Revista
de Administración Pública, n.º 101, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1983.
Também no âmbito da vigência da lei contencioso-administrativa anterior já JUAN A. SANTAMARÍA
PASTOR pugnava por uma necessidade de reconsideração global do carácter não suspensivo do recurso
contencioso, in JUAN A. SANTAMARÍA PASTOR, Veinticinco años de aplicación de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa: balance y perspectivas, Revista de Administración Pública, n.º 95,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1981, p. 147.
82 Podendo afirmar-se que no que se refere a medidas cautelares, o legislador espanhol deparou com um
“Direito de criação jurisprudencial bastante elaborado e diretamente extraído do artigo 24.º da Constituição
Espanhola” in CARMEN CHINCHILLA MARÍN, Las medidas cautelares, pp. 553-554, em tradução livre.
Já muitos anos antes JUAN A. SANTAMARÍA PASTOR tinha dado nota da importância da jurisprudência
para ultrapassar as limitações legais, in JUAN A. SANTAMARÍA PASTOR, Tutela judicial efectiva y no
suspensión, p. 1626: “não se trata (…) de que o privilégio de não suspensão haja desaparecido do nosso
ordenamento jurídico; simplesmente foi privado da sua condição de regra indiscutível”, em tradução livre.
83 Mencionada em EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA / TOMÁS-RAMÓN FERNANDEZ, Curso, p.
653, igualmente, em EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, Sobre la ejecutoriedad inmediata de las
medidas cautelares recorridas en casación. Una reflexion rectificativa, Revista de Administración Pública, 153,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 402, e, ainda, por CARMEN CHINCHILLA
MARÍN, Las medidas cautelares, p. 553.
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do artigo 24.º84 da Constituição Espanhola. Esta jurisprudência viria a ser seguida,
igualmente, pelos tribunais ordinários, aplicando diretamente a norma constitucional
invocada, como forma de escapar ao fraco regime de tutela cautelar presente desde a
anterior lei de contencioso administrativo de 195685.
Nesta sequência, a doutrina vem entendendo que “o pedido de tutela cautelar através da via
administrativa ou judicial suspende automaticamente a executoriedade do ato
administrativo até que haja uma pronúncia sobre tal solicitação”86.
Contudo, não deixam de ouvir-se vozes críticas relativamente à não adoção de uma solução
expressa na lei, apontando este silêncio do legislador como “incompreensível” 87 quando,
inclusivamente, houve uma proposta de aditamento do Grupo Parlamentar Catalão da CiU
que criava a suspensão já prevista pela jurisprudência, solução que viria a ser recusada88.
Assim, vemos que em Espanha a solução do problema se deve à jurisprudência, com
recurso a normas constitucionais, e não ao legislador ordinário.
Como consequências deste modelo, parece-nos ser de sustentar que o facto de o
mecanismo não ter assento legal poderá gerar incerteza e dúvidas várias na doutrina,
jurisprudência e, não menos importante, nos particulares, acabando também, assim, por se
tornar um modelo sem válvulas de escape.
Assim, parece-nos que, como consequência do que foi dito, este acaba por ser um modelo
menos garantístico do que poderia ser caso oferecesse uma previsão legal expressa.

3.3.

Itália

No quadro jurídico italiano, apesar de um caminho permanente de evolução legislativa e
jurisprudencial de reforço da tutela cautelar, assegurando a sua efetividade89, também não
encontramos solução aparentada do modelo alemão de suspensão automática dos atos no
Que determina que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
85 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 27 de dezembro 1956.
86 CARMEN CHINCHILLA MARÍN, Las medidas cautelares, p. 581. Também neste sentido, ainda que
pronunciando-se acerca da legislação contencioso-administrativa anterior, VICENTE GIMENO SENDRA /
VÍCTOR MORENO CATENA / JOSÉ GARBERÍ LLOBREGAT / NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR
SERRANO, Derecho Procesal Administrativo, Tirant lo Blanch, 1993, p. 667.
87 CARMEN CHINCHILLA MARÍN, Las medidas cautelares, p. 578.
88 “Dicha solicitud suspenderá la ejecución mientras no exista resolución sobre la misma” (Emenda n.º 247,
BOCG n.º70-8, de 24 de novembro de 1997, p. 120, apud CARMEN CHINCHILLA MARÍN, Las medidas
cautelares, p. 578).
89 FRANCO GAETANO SCOCA, Giustizia Amministrativa, 6.ª Ed., G. Giappichelli Editore, 2014, p. 343.
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momento da sua impugnação contenciosa, sendo necessário que a parte interessada
requeira uma medida cautelar ao juiz administrativo para evitar o comprometimento dos
seus interesses até ser julgada a causa principal, nos termos do artigo 55.º do Código de
Processo Administrativo90. No caso italiano, contudo, a instrumentalidade da tutela cautelar
é fixada de forma estrita, exigindo-se que o requerimento das medidas cautelares seja
contemporâneo com a impugnação principal91.
O artigo 56.º do Código italiano admite, contudo, através do chamado procedimento
cautelar monocrático, a possibilidade de emissão de medidas cautelares provisórias pelo
presidente do Tribunal, nos casos de particular urgência e gravidade em que não seja
possível aguardar até à decisão judicial quanto à adoção da medida cautelar92, e estando já
pendente a ação principal93.
Já o artigo 61.º do Código admite a adoção de medidas em casos de excecional gravidade e
urgência sempre que não tenha sido possível recorrer ao mecanismo do artigo 56.º, isto é,
mesmo antes da ação principal ser desencadeada. Esta medida veio dar resposta a uma
exigência que a conformidade com o Direito da União Europeia já vinha impondo, uma
vez que em Itália prevalecia ainda a ideia de que a inexistência de tutela cautelar autónoma,
anterior à causa (“ante causam”) não violava a Constituição, solução essa sufragada pelo
próprio Tribunal Constitucional Italiano94. Assim, para além da possibilidade de medidas
cautelares requeridas com a ação principal (e que por via do mecanismo do artigo 55.º
podem ser determinadas provisoriamente nalguns casos de maior urgência), o artigo 61.º
do Código acresce a tutela ante causam para as situações de excecional gravidade.
Em qualquer dos casos, deparamo-nos com um mecanismo que continua a não ser
automático, dependendo da verificação da existência da referida situação de particular
urgência, e que se aproxima mais da nossa figura do decretamento provisório da
providência cautelar. Aliás, o facto de a tutela ante causam só ser admitida por força da
pressão do Direito da UE95, e reservada a casos excecionais, é bem reveladora do

ALDO TRAVI, Lezioni, p. 282; FRANCO GAETANO SCOCA, Giustizia, p. 357.
FRANCESCO CARINGELLA, Manuale di Diritto Amministrativo, 9.ª Ed., Dike, 2016, pp. 1832-1833 e
1872.
92 ALDO TRAVI, Lezioni, p. 292; FRANCO GAETANO SCOCA, Giustizia, pp. 364 ss.; FRANCESCO
CARINGNELLA, Manuale di Diritto, pp. 1871 ss..
93 FRANCESCO CARINGNELLA, Manuale di Diritto, p. 1872.
94 ALDO TRAVI, Lezioni, p. 293, onde é referida a Decisão do Tribunal Constitucional de 10 de maio de
2002, n.º 179.
95 Vide ALDO TRAVI, Lezioni, p. 293 e FRANCESCO CARINGNELLA, Manuale di Diritto, p. 1876, ambos
em referência à Sentença do Tribunal de Justiça, de 30 de Abril de 2004, Proc. C-202/03.
90
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afastamento, por exemplo, em relação ao modelo germânico: enquanto na Alemanha é o
próprio intentar da ação principal que tem efeito suspensivo automático, em Itália só
excecionalmente se admite uma providência cautelar anterior à ação principal, e mesmo
essa não automática, carecendo de decisão (por juiz singular e célere, é certo).

3.4.

França

Atento o histórico da evolução do contencioso administrativo francês, marcado por uma
estrita leitura do princípio da separação de poderes que sistematicamente, até há bem
pouco tempo, limitava significativamente os poderes dos tribunais administrativos, não é
de estranhar a ausência de respostas similares às que constituem o nosso objeto de estudo.
Diga-se, aliás, que só com “as leis de 1980 e de 8 de fevereiro de 1995, mais tarde
sistematizadas e completadas por outras leis de 4 de maio e de 20 de junho de 2000, logo
ordenadas num espetacular e novo Código da Justiça Administrativa” se privou o Conselho
de Estado do seu protagonismo virtualmente exclusivo sobre a justiça administrativa,
“procedendo-se a uma codificação total, absolutamente nova, de toda a matéria
contenciosos-administrativa” sendo um dos pontos mais extremos dessa modificação
essencial do próprio sistema, a própria questão da tutela cautelar, que aí experimentou um
desenvolvimento profundo96. Principalmente devido a estes desenvolvimentos, GARCÍA
DE ENTERRÍA viria a vaticinar que, embora alguns não quisessem ainda admitir este
facto, o sistema francês era já, sem dúvida, o de um processo de proteção subjetiva97.
Note-se, ademais, que em França se verifica o princípio do efeito não suspensivo dos
recursos jurisdicionais98, apesar do tema já ter sido debatido no seio do grupo de trabalho
do Conseil d’État sobre reforma de procédures d’urgence, tendo este chegado à conclusão de que
tal alteração não seria oportuna99.
Sendo certo que não deixamos de nos deparar com a possibilidade da suspensão da eficácia
dos atos praticado pela Administração, não se retira dos normativos em vigor qualquer
efeito suspensivo automático do requerimento da medida cautelar e, muito menos, uma

EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, La formación y el desarrollo en Europa de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Su adquisición definitiva de un status de jurisdicción plena y efectiva, Revista da
Faculdade de Direito do Porto, Ano VI, Coimbra Editora, 2009, p. 78.
97 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, La justicia administrativa en el cambio de siglo, Separata da Revista
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XLII – n.º 2, Coimbra Editora, 2001, p. 682.
98 RENÉ CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 13.ª Ed., Montchrestien, 2008, p. 1386.
99 MATTIAS GUYOMAR / BERTRAND SEILLER, Contentieux administrative, 3.ª Ed., Dalloz, 2014, p. 186.
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solução de tipo germânico em que essa suspensão é resultado da própria impugnação do
ato a título principal.
O que existe, no Direito francês, é o mecanismo do référé suspension100, introduzido no artigo
L. 521.1 do Code de justice administrative101, que tem como finalidade proteger a efetividade da
sentença principal102, sendo possível, através do recurso a este meio, ordenar a suspensão
da execução de uma decisão administrativa, podendo a suspensão atingir a totalidade dos
seus efeitos como apenas parte deles, mediante a verificação de duas condições de
procedência: (i) a urgência – invocação por uma das partes da eventual produção de
consequências dificilmente reparáveis resultantes da execução do ato, e (ii) a alegação da
“existência de um meio próprio a criar, no estado de instrução, uma dúvida séria quanto à
legalidade da decisão”103. A estes dois requisitos de procedência, a jurisprudência vem
acrescentando um terceiro, não expresso na lei, e que diz respeito ao recurso a uma
ponderação discricionária de interesses públicos e privados104.
Em suma, ainda que a evolução do contencioso administrativo francês caminhe no sentido
do reforço da proteção subjetiva dos particulares e que os meios ao dispor do juiz em sede
cautelar tenham progredido com clareza, a ausência de um efeito suspensivo automático do
requerimento dos meios cautelares afigura-se um elemento que ainda o afasta dos sistemas
de mais completa proteção que encontramos em regime vizinhos.

A par de “um rol quase infinito de regimes especiais de suspensão: tal como o regime de suspension sur déféré
préfectoral e o da suspensão em matéria de urbanismo e de protecção da natureza e ambiente”, como bem nota
ISABEL CELESTE FONSECA, Processo Temporalmente Justo, p. 385.
O référé-suspension veio ocupar o lugar do antigo sursis à execucion, após a entrada em vigor da Lei n.º 2000-597
de 30 de junho de 2000, em Janeiro de 2001.
Para uma panorâmica geral sobre este mecanismo no contencioso administrativo francês, vide RENÉ
CHAPUS, Droit du contentieux, pp. 1386-1444.
101 CAMILLE BROYELLE, Contentieux Administratif, 4.ª Ed., LGDJ, 2016, p. 423.
102 ISABEL CELESTE FONSECA, Processo Temporalmente Justo, p. 408.
103 CAMILLE BROYELLE, Contentieux, pp. 423-425; MATTIAS GUYOMAR / BERTRAND SEILLER,
Contentieux, p. 186 e pp. 188-191.
104 ISABEL CELESTE FONSECA, Dos Novos Processos Urgentes No Contencioso Administrativo (Função e
Estrutura), Lex, 2004, pp. 53-54; CAMILLE BROYELLE, Contentieux, p. 424; MATTIAS GUYOMAR /
BERTRAND SEILLER, Contentieux, p. 191; ISABEL CELESTE FONSECA, Processo Temporalmente Justo, p.
411.
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4.

Direito Português

4.1.

Regime de suspensão dos atos administrativos até à reforma de 2002

4.1.1.

Dos primórdios até à Lei de Processo dos Tribunais Administrativos e

Fiscais - LPTA
A existência de meios de defesa dos particulares contra a criação de situações de facto por
parte da Administração remonta ao tempo das Ordenações e, já no período posterior à
revolução liberal, é possível encontrar legislação fazendo referência à suspensão da execução, à
suspensão do ato ou até à suspensão do cumprimento105.
Assim, o pressuposto comum a todas essas modalidades de suspensão era já a noção da
possibilidade de ocorrer um “dano irreparável ou dificilmente reparável”106, em
consequência de um ato administrativo, pelo que podemos afirmar que essa preocupação
não é, de forma alguma, recente.
Mais tarde, a partir do Código Administrativo de 1936-1940107, o conceito altera-se
ligeiramente, passando a falar-se em suspensão da executoriedade108, abordagem essa mantida na
Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo109, doravante, LOSTA, de 1956 e no
Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo110, doravante, RSTA, de 1957, sendo
nestes três diplomas que se continha o regime principal da tutela provisória imediatamente
anterior à reforma de 1984/1985, de que cumpre agora dar nota.

PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional da Eficácia de Actos Administrativos, O Direito, 123, n.os
2-3, Almedina, 1991, p. 271.
106 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 271.
107 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 31 095, de 31 de dezembro de 1940.
108 Sendo que por “executoriedade” deverá entender-se “uma especial característica dos actos exequíveis – a
possibilidade de, em face de terceiros, serem feitas valer as pretensões que neles se fundam, por força própria
da Administração, independentemente do processo jurisdicional” – ROGÉRIO EHRHARDT SOARES,
Interesse Público, Legalidade e Mérito, Coimbra, 1955, p. 309, ou, por outras palavras, do mesmo Autor, “a
possibilidade de que os agentes públicos disporiam de executarem por seus próprios meios as pretensões que
esbarrassem no não cumprimento dos particulares”, não sendo “uma faculdade geral da administração, mas
apenas um recurso excepcional de defesa de um interesse público que doutro modo veria a sua realização
impossibilitada” in ROGÉRIO EHRHARDT SOARES, Direito administrativo, Universidade Católica
Portuguesa, [s.d.], p. 8.
109 Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 40 768, de 8 de
setembro de 1956.
110 Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo, aprovado pelo Decreto n.º 41 234, de 20 de agosto de
1957.
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Assim, naquele regime a suspensão da executoriedade dos atos administrativos podia ser
decretada por meio de duas formas diferentes - pelas auditorias111 ou pelo Supremo
Tribunal Administrativo112.
No primeiro caso, o tribunal possuía essa faculdade desde que tal suspensão tivesse sido
requerida e, concomitantemente, da execução do ato impugnado pudessem resultar
prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sendo o requerimento formulado na própria
petição de recurso e decidido no despacho de recebimento desta. Em todo o caso, a dita
suspensão não poderia ser decretada caso ocorresse um de dois casos: em caso de
indeferimento liminar por extemporaneidade, por incompetência absoluta do tribunal ou
por ilegalidade manifesta do recurso e, bem assim, caso o juiz julgasse não se verificarem,
em concreto, os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação113. Refira-se, ainda, que neste
segundo caso, o requerente tinha ainda a faculdade de recorrer para a 1.ª secção do
Supremo Tribunal Administrativo, num prazo de 48 horas, sendo que tal recurso possuía
efeito meramente devolutivo relativamente à decisão de não executoriedade. Por sua parte,
igualmente poderia a entidade recorrida agravar para a mesma secção do Supremo Tribunal
Administrativo do despacho de recebimento do recurso contencioso que autorizasse a
suspensão do ato administrativo impugnado114.
Por outro lado, no segundo caso, em que a suspensão fosse decretada pelo Supremo
Tribunal Administrativo, esta só poderia ser ordenada, a requerimento do recorrente, desde
que não se verificasse nenhuma das seguintes duas condições: que aquela não determinasse
grave dano para o interesse público e, bem assim, que da execução do ato em crise
pudessem, efetivamente, resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para o
particular115.
Neste caso, o requerimento era formulado na petição de recurso, indo com vista ao
Ministério Público, pelo prazo máximo de cinco dias, sendo apresentado pelo relator na
primeira sessão seguinte à conclusão, a fim de ser decidido em conferência,
independentemente de vistos. Caso não houvesse lugar a uma rejeição liminar do recurso e
estivessem reunidos os requisitos legalmente exigidos, o Supremo Tribunal Administrativo

Vide artigos 365.º, 820.º § único, n.º 6, 839.º, § 3, e 861.º, todos do Código Administrativo.
Vide artigos 15, n.º 5 da LOSTA e 57.º, § 1, 60.º e 78.º do RSTA.
113 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 272.
114 Assim, vide PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 272.
115 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 272.
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podia, então, determinar a suspensão, sendo a decisão contrária – a de não ordenação da
suspensão – irrecorrível para o pleno116.
Assim, determinada a suspensão, esta só poderia ser atacada através de embargos
deduzidos pela autoridade recorrida, perante a própria secção, no prazo de dez dias, sendo
que o único fundamento admissível para tal era o dano para o interesse público que
resultaria da dita suspensão. Porém, refira-se que os referidos embargos não repristinavam
a executoriedade do ato suspenso. Contudo, caso procedesse o motivo alegado pela
autoridade recorrida, a decisão anterior seria anulada. Por fim, note-se ainda que, uma vez
decretada a suspensão, a decisão manter-se-ia até ao trânsito em julgado da decisão final do
recurso117.
Em suma, verifica-se que, neste regime, a suspensão da executoriedade dos atos ficava
totalmente dependente de pedido, por um lado, e do recurso contencioso, por outro
(princípio do requerimento simultâneo), além de ser submetido a uma apreciação liminar
sem contraditório e sem instrução específica118. Ou seja, os tribunais administrativos
podiam suspender atos administrativos, mas não existia a figura do efeito automático da
suspensão de executoriedade (ou eficácia).

4.1.2.

LPTA

A Lei de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais119, doravante, LPTA, viria a
regular a tutela provisória face a atos administrativos nos seus artigos 76.º e seguintes,
nomeando o correspondente meio processual “suspensão da eficácia dos atos”, devendo
referir-se, desde já, a inexistência de efeito suspensivo do recurso contencioso de
anulação120.
Note-se, ademais, com FREITAS DO AMARAL, que esta era “a única providência
cautelar que a legislação previa, e que a prática confirmava”121.

PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 272-273.
PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 273.
118 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 273.
119 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 267/85 de 16 de julho.
120 Sem prejuízo de alguns regimes especiais existentes em que o efeito suspensivo decorria automaticamente,
como é o caso do Regime Jurídico dos Loteamentos Urbanos, ou da Lei das Autarquias Locais, por exemplo,
ou em que os requisitos para a concessão da suspensão da eficácia eram diferentes dos previstos no artigo
76.º da LPTA, como sejam os casos da Lei de Bases da Reforma Agrária.
121 DIOGO FREITAS DO AMARAL, As providências cautelares no novo contencioso administrativo,
Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 43, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2004, p. 4, onde o
autor refere ainda (nas páginas 4 e 5) que “para um sistema administrativo de tipo francês – baseado no
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Assim, e de acordo com PEDRO MACHETE, a suspensão da eficácia dos atos viria
reestabelecer um certo equilíbrio entre o destinatário de um ato administrativo e a
Administração, na pendência de um litígio entre ambos, antes da apreciação final do ato
administrativo em crise, obstando à consolidação de situações de facto irreversíveis122.
Deste novo regime, trazido pela LPTA, devem salientar-se algumas novidades relevantes
no âmbito do regime da suspensão de eficácia dos atos recorridos, a suspensão provisória
imediata, a admissibilidade do pedido antes da interposição do recurso, a
contraditoriedade123, a admissibilidade da suspensão de atos já executados, a distinção dos
requisitos em função do tipo de atos, a tão almejada paridade entre a Administração e os
particulares124 e a “evidente abertura da possibilidade de suspensão”125.
De acordo com PEDRO MACHETE, poderá afirmar-se que o sentido geral das inovações
enunciadas terá sido o de configurar a suspensão jurisdicional da eficácia “como uma
verdadeira ação autónoma, embora funcionalmente ligada ao recurso contencioso”126.
Assim, com o novo regime, o requerimento de suspensão da eficácia de um determinado
ato administrativo, após notificado por via postal127 à autoridade requerida, cria a obrigação
de esta não iniciar ou não prosseguir a execução do dito ato128. Em contraponto a este
automatismo, foi criada como que uma “válvula de segurança” do sistema, consubstanciada
na faculdade de a Administração, em resolução fundamentada, reconhecer a grave urgência
para o interesse público na imediata execução.

privilégio da execução prévia e, portanto, no princípio geral da imediata executoriedade de todos os actos
administrativos - , admitir, a título excepcional embora, que um tribunal pudesse paralisar a força imperativa
do privilégio da execução prévia, decretando a suspensão da executoriedade – mais tarde, da eficácia – do
acto administrativo e mantê-la suspensa até ao termo do processo principal, era quase uma heresia em termos
de sistema”. Sobre O Privilégio de execução prévia vide MARCELLO CAETANO, Manual de Direito
Administrativo, Vol. I, 10.ª Ed., Almedina, 2001, p. 447 ss..
122 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 274.
123 Que significa que, na apreciação do requerimento da suspensão da eficácia de atos administrativos, serão
necessariamente tidos em consideração os interesses do requerente e os dos requeridos, onde se enquadram
tanto a Administração como potenciais contra-interessados.
124 Esta paridade resulta da eliminação da reclamação extraordinária em que se consubstanciavam os
embargos a deduzir pela Administração (de acordo com o artigo 60.º, §§ 1.º e 2.º do RSTA), transformando a
Administração numa “parte” do processo em igualdade de circunstâncias com o requerente e eventuais
contra-interessados.
125 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 275.
126 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 275.
127 N.º 2 do artigo 78.º da LPTA: “A secretaria, logo que registe a entrada do requerimento, expede por via
postal notificações simultaneamente à autoridade requerida e aos interessados a que se refere o n.º 2 do artigo
anterior, a todos remetendo duplicado, para responderem no prazo de catorze dias.”
128 N.º 1 do artigo 80.º da LPTA: “A autoridade administrativa, recebido o duplicado do requerimento de
suspensão, só pode iniciar ou prosseguir a execução do acto, antes do trânsito em julgado da decisão do
pedido, quando, em resolução fundamentada, reconheça grave urgência para o interesse público na imediata
execução”.
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Assim, não se tratava de “um sistema não controlável pelo tribunal”129, uma vez que este
podia, a requerimento do interessado, apreciar a legalidade da execução (que poderia
resultar tanto da falta de fundamentação como da sua insuficiência) e declarar ineficazes os
atos já praticados.
Deste modo, parece poder afirmar-se que a suspensão provisória surge como uma proteção
cautelar da própria medida cautelar em que a suspensão da eficácia se traduz130.

4.1.3.

Debate de constitucionalidade no âmbito da LPTA

Ainda neste breve contexto de resenha histórica, parece ter interesse, para a cabal
compreensão do desenvolvimento de que foi alvo o instituto da suspensão da eficácia do
ato administrativo, dar uma breve nota sobre a questão da inconstitucionalidade da norma
constante do n.º 1 do artigo 76.º da LPTA, tema esse que foi amplamente discutido na
doutrina.
Assim, nos termos deste artigo,
A suspensão da eficácia do acto recorrido é concedida pelo tribunal quando se verifiquem os
seguintes requisitos:
a) A execução do acto cause provavelmente prejuízo de difícil reparação para o requerente ou
para os interesses que este defenda ou venha a defender no recurso;
b) A suspensão não determine grave lesão do interesse público;
c) Do processo não resultem fortes indícios da ilegalidade da interposição do recurso.
Ora, daqui se retira que o requisito negativo de inexistência de grave lesão para o interesse
público (alínea b) ) constituía um facto impeditivo da suspensão da eficácia requerida ou,
dito de outro modo, consubstanciava uma restrição à garantia fundamental em que a
suspensão da eficácia se traduz. Por outro lado, cabia ainda ao particular a alegação e a
demonstração dos factos que conduzissem à verificação de prejuízos de difícil reparação e
que, eventualmente, resultassem da eficácia imediata do ato impugnado131.
Note-se, ademais, que estes requisitos se apresentavam como cumulativos, sendo
frequentes as situações em que os tribunais administrativos se satisfaziam com a verificação
PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 276.
Neste sentido, PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 276.
131 Assim, GONÇALO CAPITÃO / PEDRO MACHADO, Direito à Tutela Jurisdicional, p. 63.
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da ausência do requisito positivo (alínea a) ), ou com a presença de um dos requisitos
negativos132.
Relativamente à alínea a), e na esteira de PEDRO MACHETE, refira-se que se levantava,
desde logo, um problema de prova, dado que o “prejuízo de difícil reparação,
provavelmente causado pela execução” “implica uma questão-de-facto a que se vão aplicar
dois juízos normativos”133, sendo o primeiro dos quais a determinação dos prejuízos
prováveis a fim de aferir se são ou não causados pela execução e, em caso positivo, se são
ou não de difícil reparação.
Contudo, o problema colocava-se, essencialmente, relativamente à alínea b), nos termos
acima referidos.
Assim, defendeu-se na doutrina que o n.º 1 do artigo 76.º da LPTA estaria manchado de
inconstitucionalidade por violação do direito fundamental dos administrados à tutela
jurisdicional efetiva, consagrado nos artigos 20.º e n.os 4 e 5 do artigo 268.º da Constituição
da República Portuguesa134.
Neste sentido, apontou-se, desde logo, o argumento de que “a suspensão de um ato
administrativo causa sempre lesão do interesse público”135, na medida em que o ato
unilateral de autoridade da Administração faz parte da própria razão de ser da
Administração, que visa prosseguir o interesse público, de acordo com o previsto no texto
constitucional. Consequentemente, a eficácia imediata dos seus atos justifica-se
precisamente pela prossecução do interesse público. Assim, uma suspensão de um ato seu,
forçosamente prejudicará o interesse público prosseguido, tal como a Administração o
configurou, daí que a lei exigisse que se tratasse de uma “grave lesão”.
Por outro lado, e tal como apontado por MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO
COSTA GONÇALVES e JOÃO PACHECO DE AMORIM, “mesmo quando a
prossecução do interesse público constituir já o único critério de atuação da Administração
Pública – por se terem esgotado as vinculações derivadas da lei e outros princípios gerais -,

PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 285.
PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 285.
134 GONÇALO CAPITÃO / PEDRO MACHADO, Direito à Tutela Jurisdicional, p. 64.
135 PEDRO MACHETE, A Suspensão Jurisdicional, p. 288.
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ela há de ter sempre como limite inultrapassável, o respeito por essas posições jurídicas de
terceiros”136.
Em opinião concordante, se pronunciou igualmente FERNADA MAÇÃS, afirmando que
“o que se nos afigura excessiva é a afirmação de que todo o acto administrativo está ao
serviço do interesse geral e que este exige sempre a eficácia imediata dos actos”,
acrescentando ainda que “o interesse público pode nem sempre exigir a imediata execução
do ato, designadamente, quando é patente o fundamento para a sua anulação”137.
Neste sentido, parece ser razoável defender que o requisito negativo necessário à concessão
de suspensão de eficácia dos atos administrativos surgia contrário às posições subjetivas
dos particulares juridicamente tuteladas, na medida em que se constituía como uma forma
de compressão exagerada do núcleo fundamental do direito à tutela jurisdicional efetiva138.
Ora, decorrendo o direito à tutela jurisdicional efetiva no contencioso administrativo dos
artigos 20º e n.os 4 e 5 do artigo 268.º da Constituição, consubstanciando-se como um
direito fundamental de natureza análoga aos Direitos, Liberdades e Garantias, devendo por
isso ser-lhe aplicado o seu regime material, seria aqui plenamente aplicável o disposto nos
n.os 2 e 3 artigo 18.º da Constituição, o que implica o respeito pelos princípios da proibição
do excesso e da salvaguarda do núcleo essencial e obrigando a que qualquer restrição deva
ser adequada, necessária e proporcional e manter incólume o conteúdo essencial dos
direitos fundamentais.
Assim, se considerarmos, como consideramos, que a possibilidade de suspensão de eficácia
dos atos administrativos integra o conteúdo mínimo e essencial do direito à tutela
jurisdicional efetiva (seguindo a posição do conselheiro LUIS NUNES DE ALMEIDA, em
declaração de voto ao Acórdão n.º 187/88, de 17 de agosto139), então a consagração legal
deste instituto tal como estava prevista no n.º 1 do artigo 76.º da LPTA (principalmente no
que tange à alínea b) ), revelar-se-ia como uma intervenção restritiva do legislador em
matéria do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva no âmbito do contencioso
administrativo, sendo esta uma ideia que nos parecer ainda hoje essencial para um regime a
edificar.

MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA / PEDRO COSTA GONÇALVES / JOÃO PACHECO DE
AMORIM, Anotação ao artigo 4.º, Código do Procedimento Administrativo Comentado, 2.ª Ed., Almedina, 2010, p.
98.
137 MARIA FERNANDA MAÇÃS, A Relevância Constitucional, p. 462.
138 Assim, GONÇALO CAPITÃO / PEDRO MACHADO, Direito à Tutela Jurisdicional, p. 67.
139 Disponível em www.tribunalconstitucional.pt.
136
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Consequentemente, nesta linha, defendeu ainda FREITAS DO AMARAL que “se estiver
em causa um ato administrativo cuja execução imediata cause prejuízo de difícil reparação a
um direito fundamental do particular, a suspensão deve ser concedida, mesmo que dela
advenha uma lesão grave para o interesse público”140.
Já no âmbito da jurisprudência, e sobre a cumulatividade da verificação dos requisitos
previstos no n.º1 do artigo 76.º da LPTA, em contraposição com a existência de um juízo
de ponderação entre os interesses em jogo, foi o Tribunal Constitucional chamado a
pronunciar-se

(nos

Acórdãos

n.os

34/96

e

181/98141),

no

sentido

da

não

inconstitucionalidade da referida norma da LPTA142

4.2.

A reforma de 2002/2004 – CPTA

4.2.1.

Descrição do regime

O Código de Processo nos Tribunais Administrativos143, doravante, CPTA, veio consagrar
no n.º 1 do seu artigo 128.º a proibição de executar o ato administrativo, dando
continuidade ao regime do artigo 80.º da LPTA, sem grandes alterações, nos seguintes
termos:
“Quando seja requerida a suspensão de eficácia de um ato administrativo, a
autoridade administrativa, recebido o duplicado do requerimento, não pode
iniciar ou prosseguir a execução, salvo se, mediante resolução fundamentada,
reconhecer, no prazo de 15 dias, que o diferimento da execução seria
gravemente prejudicial para o interesse público.”
Neste contexto, cumpre analisar agora os principais traços do regime da suspensão do ato e
da resolução fundamentada que se lhe opõe.

DIOGO FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo: Licões aos alunos do curso de Direito, em 1987-88,
Vol. IV, [s.ed.], 1988, p. 315.
141 Disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt.
142 MARTA CAVALEIRA / ANA CARLA TELES DUARTE PALMA, O que suspende a suspensão de
eficácia de um ato administrativo, in MARIA JOÃO ANTUNES / MARTA CAVALEIRA (Org.), Estudos em
Memória do Conselheiro Artur Maurício, Coimbra Editora, 2014, p. 1078.
143 Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, que veio alargar exponencialmente o tipo de providências cautelares,
de uma apenas, para um regime de numerus apertus, regime a propósito do qual FREITAS DO AMARAL viria
a afirmar que “agora temos tudo”, in DIOGO FREITAS DO AMARAL, As providências cautelares no novo
contencioso, p. 5. No mesmo sentido, e saudando a consagração expressa de providências cautelares de tão
grande amplitude, vide FAUSTO DE QUADROS, Algumas considerações gerais, p. 221.
140
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Em primeiro lugar, ao ser requerida a suspensão de eficácia de um ato administrativo, a
autoridade administrativa emissora do ato, recebido o duplicado do requerimento, não
poderia (rectius, não pode, como adiante veremos) iniciar ou prosseguir a execução do
mesmo, salvo se, no prazo de quinze dias (sendo este prazo uma novidade face à LPTA)
reconhecesse mediante resolução fundamentada que o diferimento da execução seria
gravemente prejudicial para o interesse público, de acordo, como vimos, com o n.º 1 do
artigo 128.º do CPTA.
Como se pode constatar, a regra é, portanto, a de que qualquer entidade administrativa que
receba a informação da interposição de uma providência cautelar com vista à suspensão da
eficácia de um seu ato, fica ope legis proibida de o executar, ou, dito de outro modo, verificase, portanto, uma suspensão de execução automática ope legis144.
Poderá, então, afirmar-se, que este mecanismo tem em vista dar resposta à morosidade do
próprio processo cautelar, procurando acautelar a situação do requerente da suspensão de
eficácia do ato, durante a pendência do próprio processo cautelar, assegurando-se, deste
modo, a utilidade da decisão que vier a ser proferida no final do mesmo.
Porém, para obstar a esta paralisação, basta à Administração emitir uma resolução
fundamentada onde justifique que o diferimento da execução seria gravemente prejudicial
para o interesse público.
Caso tal resolução não seja emitida, deverá a autoridade em causa “impedir, com urgência,
que os serviços competentes ou os interessados procedam ou continuem a proceder à
execução do ato”145.

Contra este automatismo de proibição da execução, falando num “absolutismo régio de uma suspensão
automática, sem atender ao circunstancialismo do caso concreto” se pronunciou ANA GOUVEIA
MARTINS, Perspetivas de evolução da tutela, p. 25. No mesmo sentido, vide FERNANDA MAÇÃS, A tutela
pré-cautelar em revisão: breves reflexões, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 106, CEJUR – Centro de
Estudos do Minho, 2014, p. 104.
145 N.º 2 do artigo 128.º do CPTA. Numa precisão técnica rigorosa, com a qual concordamos, se
pronunciaram PEDRO COSTA GONÇALVES e BERNARDO AZEVEDO, sustentando que a atuação
desenvolvida “ao abrigo” de um ato administrativo favorável pelo respetivo beneficiário não corresponde a
uma execução desse ato administrativo – dando o exemplo de que uma construção de uma casa não
corresponde à execução do ato administrativo de licenciamento. Pelo contrário, nesses casos, sustentam os
autores, o ato administrativo “consubstancia-se no momento em que a administração concede, permite ou
descondiciona o exercício de uma atividade privada”, pelo que atuar ao abrigo desses atos não será proceder à
sua execução, mas tão-somente, ao mero exercício de uma atividade privada. No fundo, o que sustentam
estes Autores é que a execução de atos administrativos é uma atividade pública, da responsabilidade da
Administração, e que se materializa em operações de execução. Com isto, os Autores defendem que se deve
interpretar o preceituado no n.º 2 do artigo 128.º do CPTA, quando se refere à execução do ato pelo
interessado, como «referindo-se a toda e qualquer actuação exercida pelo interessado “ao abrigo” ou “com
fundamento” no ato administrativo”, a fim de se lhe poder assacar algum sentido útil - PEDRO COSTA
GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos praticados ao abrigo do art.128.º, n.º
144
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Verifica-se, portanto, que a Administração fica investida num duplo dever: desde logo, fica
proibida de executar o ato suspendendo e, ao mesmo tempo, incumbida de impedir que os
serviços ou os interessados o façam146.
Já de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo o “interessado pode requerer ao tribunal onde
penda o processo de suspensão da eficácia, até ao trânsito em julgado da sua decisão, a
declaração de ineficácia dos atos de execução indevida”147, considerando-se “indevida”, nos
termos do n.º 3 do mesmo artigo, a “execução quando falte a resolução prevista no n.º 1 ou
o tribunal julgue improcedentes as razões em que aquela se fundamenta”. De acordo com
JULIANA COUTINHO, a validade e legalidade da resolução fundamentada dependeria da
verificação de três condições: (i) que a mesma fosse emitida tempestivamente; (ii) que fosse
emitida por órgão competente, e (iii) que nesta fossem enunciadas as razões que mostram,
no caso concreto, que o diferimento da execução seria gravemente prejudicial ao interesse
público a ponto de não comportar a paralisação da execução do ato até à prolação da
decisão judicial cautelar148.
Por outro lado, e de acordo com o n.º 6 do mesmo artigo 128.º, “requerida a declaração de
ineficácia dos atos de execução indevida, o juiz ou relator ouve os interessados no prazo de
cinco dias, tomando de imediato a decisão”.
É, portanto, este o regime que vigorou desde 2002 e que suscitou, desde então, variadas
críticas por parte da Doutrina, as principais das quais daremos nota de seguida.
2, do CPTA e inconstitucionalidade da norma habilitante, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 90, CEJUR –
Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2011, p. 4. No sentido de que a proibição de execução não se aplica
às actuações dos contra-interessados, designadamente, na medida em que não constituam atos de execução da
decisão administrativa, vide o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 1/04/2011, Proc.
1910/09.
146 Neste sentido, PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos,
p. 3.
147 Podendo este incidente ser considerado uma “providência cautelar de tipo intimidatório”, de acordo com
o entendimento de JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça, p. 308, e de DORA LUCAS NETO
/ ESPERANÇA MEALHA, O Contrainteressado e o artigo 128.º do CPTA, in FERNANDA PAULA
OLIVEIRA (Coord.), Direito do Urbanismo e do Ordenamento do Território – Estudos I, Vol. II, Almedina, 2012, p.
619.
Note-se, ainda, que os efeitos da declaração de ineficácia dos atos de execução do ato suspendendo “valem
dessa data para trás”, ao contrário dos efeitos da decisão relativamente à providência cautelar, que “valem
dessa data em diante”, como bem nota TIAGO DUARTE, Providência cautelar e resolução fundamentada:
The winner takes it all? (Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 13.10.2005, P. 1052/05), Cadernos
de Justiça Administrativa, n.º 55, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2006, pp. 43-44.
148 JULIANA COUTINHO, O Equívoco da Resolução Fundamentada, Revista da Faculdade de Direito da
Universidade do Porto, Vol. 6, Coimbra Editora, 2009, pp. 345-346. Num sentido um pouco diferente, são
apontados os seguintes critérios: (i) verificação de que a resolução fundamentada existe, (ii) se foi emitida
dentro do prazo legal, e (iii) “se está fundamentada no sentido de demonstrar e provar que o diferimento da
execução (…) seria gravemente prejudicial (e não apenas maçador, inconveniente ou até simplesmente
prejudicial) para o interesse público (e não para o interesse dos contra-interessados)”, embora mais adiante,
refira a necessidade de a resolução fundamentada ter de ser emitida pelo órgão competente: TIAGO
DUARTE, Providência cautelar e resolução fundamentada, p. 44.
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4.2.2.

Questões controversas e apreciação crítica ao modelo

4.2.2.1. Inconstitucionalidade da norma habilitante dos atos praticados ao abrigo
do n.º 2 do artigo 128.º do CPTA por violação da posição dos contra-interessados
Desde logo, foi sustentado por alguma doutrina149 que os atos que as autoridades
administrativas pratiquem ao abrigo do n.º 2 do artigo 128.º do CPTA padecem de um
vício substancial de falta de base legal, defendendo que a própria disposição é
inconstitucional por violação dos artigos 20.º e 268.º da Constituição da República
Portuguesa.
Para sustentar esta construção teórica PEDRO COSTA GONÇALVES e BERNARDO
AZEVEDO partem da elaboração do conceito de “segundo atos” e da questão de saber se
o destinatário dos atos praticados pela Administração ao abrigo do n.º 2 do artigo 128.º, ao
abrigo do dever que se lhe impõe de impedir a “execução” do ato administrativo cuja
suspensão foi requerida, se encontra em condições de os impugnar.
Para estes Autores, estes atos por parte da Administração (inibitórios da execução do ato
administrativo por um terceiro), constituem, então, “segundos atos”, contrários a atos
anteriores da mesma autoridade administrativa150.
Com efeito, são observáveis nestes “segundos atos” todas as características151 que a
doutrina aponta como “estruturalmente constitutivos desta forma de actuação da
Administração”152 – de acordo com VIEIRA DE ANDRADE, deparamos com uma
«estatuição de autoridade (“reguladora”), produzida por um órgão administrativo, que visa
definir estavelmente a situação jurídica dos particulares num caso concreto, com “efeitos
externos”»153 ou, em posição próxima de PEDRO GONÇALVES e BERNARDO
AZEVEDO, “a definição unilateral, autoritária e inovadora, por um sujeito de direito
administrativo e ao abrigo de normas de direito público (essencialmente normas de

PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, pp. 7 ss.;
PAULO PEREIRA GOUVEIA, Meios cautelares hoje e amanhã, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 94,
CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2012, p. 86.
150 PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 4.
151 Para uma discussão alargada dos diferentes elementos constitutivos do conceito de ato administrativo vide
HARMUT MAURER, Droit Administratif Allemand, L.G.D.J, 1994, pp. 186-202.
152 PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 4.
153 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Lições de Direito Administrativo, 2.ª Ed., Imprensa da
Universidade de Coimbra, 2011, pp. 129 ss..
149
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competência), dos efeitos jurídico externos, positivos ou negativos, relativos a uma
determinada situação individual e concreta”154.
Ora, tendo isto em consideração, é percetível que uma decisão da Administração que
impede o beneficiário de aceder a uma posição de vantagem que já lhe tinha sido atribuída
constitui «um ato administrativo desfavorável de carácter impositivo (proibição ou ordem)
cujos efeitos se repercutem na esfera jurídica do beneficiário daqueles “primeiros actos”» 155,
constituindo-se esses atos impeditivos como atos secundários, ou de 2.º grau, na medida
em que suspendem a eficácia dos “primeiros atos”, privando o seu beneficiário da sus
eficácia jurídica156.
Assim, pode afirmar-se que a eficácia jurídica dos “primeiros atos” se mantém intocada até
à notificação dos “segundos atos”, uma vez que a apresentação do requerimento para o
decretamento da suspensão da eficácia de atos administrativos apenas implica o dever
imediato, ope legis, para a autoridade administrativa requerida, de não executar o ato
impugnado e impedir que eventuais contra-interessados o façam157. Ou seja, o efeito legal
inovatório traduz-se na proibição de executar o ato administrativo suspendendo, mas não
se verifica qualquer suspensão automática. Daqui, PEDRO GONÇALVES e
BERNARDO AZEVEDO fazem decorrer duas conclusões sucessivas. Em primeiro lugar,
a de que será ilegal a execução do ato pela Administração contra a proibição de o executar
prevista na lei (n.º 2 do artigo 128.º CPTA), bem como a execução do ato pelos contrainteressados contra a proibição administrativa que o mesmo preceito do CPTA obriga a
Administração a emitir. Note-se que esta será uma execução ilegal, não por não ter por
base um título jurídico eficaz, mas porque infringe uma diretiva legal ou administrativa
(consoante o agende em causa) decorrente do requerimento da providência cautelar.
Consequentemente, em segundo lugar, verifica-se que a suspensão dos efeitos do ato
suspendendo apenas tem lugar com a eventual decisão judicial de concessão da

PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 5 e, bem
assim, em posições muito próximas, vide MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA / PEDRO COSTA
GONÇALVES / J. PACHECO DE AMORIM, Anotação ao artigo 120.º, Código do Procedimento Administrativo
Comentado, 2.ª Ed., Almedina, 1997, pp. 546-567; SÉRVULO CORREIA, Acto administrativo e âmbito da
jurisdição administrativa, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, Coimbra Editora, 2001, pp. 1169
e 1182.
155 PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 5.
156 Contra a classificação destes “segundos atos” como verdadeiros atos administrativos, consubstanciando
antes meras informações, se pronunciou TIAGO DUARTE, Providências cautelares, suspensões automáticas
e resoluções fundamentadas: Pior a emenda que o soneto?, Julgar, 26, Coimbra Editora, 2015, p. 80.
157 Neste sentido, PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos,
p. 5.
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providência, “mantendo-se, até lá, intacta a operatividade jurídica plena do ato
suspendendo”158.
Da construção dogmática de que se acaba de dar nota decorre que, enquanto atos
administrativos, os atos praticados ao abrigo do n.º 2 do artigo 128.º do CPTA serão
impugnáveis junto dos tribunais administrativos, sendo que, de acordo com os Autores
apontados, a razão para tal se deverá ao facto de nos deparamos com uma base legal
inconstitucional, na medida em que, como veremos infra, consideram que o referido
preceito procede à violação dos artigos 20.º e 268.º da Constituição da República
Portuguesa.
Com efeito, o princípio da tutela jurisdicional efetiva implica o direito a um processo
equitativo159, e o que se verifica no preceito em análise é o défice de consideração dos
interesses dos contra-interessados, que são aí completamente ignorados160.
De facto, os interesses dos contra-interessados podem ser tão ou mais relevantes que os do
requerente161, e serão, seguramente, dignos da mesma tutela.
Com efeito, o problema coloca-se principalmente nas relações jurídico-administrativas de
natureza urbanística, ambiental e concorrencial, levantado pela existência de relações
poligonais ou multipolares, em que se jogam não apenas os interesses bilaterais do
requerente contrapostos aos da Administração requerida, mas também os de terceiros
contra-interessados, que podem ser diretamente afetados pela decisão que vier a ser tomada
no âmbito de processos deste tipo162
Ora, verifica-se que o legislador não abriu qualquer brecha para a consideração, nesta sede,
à ponderação jurisdicional dos interesses dos contra-interesssados, o que levaria,

PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 5.
Sendo que o direito a um processo equitativo implica em si alguns corolários dos quais se destacam: (i) o
direito à igualdade de armas, (ii) o direito de defesa e o direito ao contraditório, seguindo de perto a posição
de J. J. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Anotação ao artigo 20.º, p. 415.
160 Considerando a ponderação de todos os interesses em jogo uma característica nuclear do sistema de proteção
cautelar construído em 2002, oriunda do direito processual civil, vide JOSÉ CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE, A Justiça, p. 297; No mesmo sentido, vide TIAGO DUARTE, Providências cautelares,
suspensões automáticas, p. 82; apontando também o défice de tutela dos contra-interessados, nesta sede, vide
ANA GOUVEIA MARTINS, Perspetivas de evolução da tutela, p. 25; no mesmo sentido, veja-se PAULO
PEREIRA GOUVEIA, Meios cautelares hoje, p. 86, e, ainda, DORA LUCAS NETO / ESPERANÇA
MEALHA, O Contrainteressado, pp. 620 ss., onde se salienta a manifesta desadequação do modelo às
relações administrativas multipolares e, por fim, DORA LUCAS NETO, Meios Cautelares, Cadernos de Justiça
Administrativa, n.º 76, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2009, p. 65.
161 Esta preocupação é igualmente demonstrada por JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça, pp.
307-308, nota 764, apontando a disparidade face à lei alemã ( § 80, (2), 4, da Lei de Processo Administrativo
alemã (VwGO).
162 Assim, PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 8.
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potencialmente, a soluções materialmente mais equilibradas face ao caso concreto, o que
parece ser uma discriminação injustificada e arbitrária, dado que estes não têm sequer o
direito de ser ouvidos e exercer o contraditório.
Contra esta verificação não parece sequer poder arguir-se que os contra-interessados
beneficiam de uma tutela reflexa ou indireta em razão da sua necessária convergência com
o interesse público prosseguido no processo pelas autoridades requeridas, as quais estariam
sempre em condições de lançar mão da resolução fundamentada.
Com efeito, pode afirmar-se que muitas vezes o interesse público é relativamente
indiferente ou neutro relativamente aos interesses privados dos contra-interessados, que
assim se veem indefesos no que concerne à proteção dos seus direitos ou interesses
legítimos163.
Ademais, veja-se a situação, porventura chocante, descrita por PEDRO GONÇALVES e
BERNARDO AZEVEDO em que uma determinada providência cautelar “se revelasse
manifestamente infundada e, com toda a probabilidade, o requerente viesse a decair na
acção cautelar e, por outro lado, os prejuízos sofridos pelo particular contra-interessado
fossem de difícil reparação ou conduzissem a uma situação de facto consumado” – nesse
caso, ainda assim, deveriam prevalecer os interesses do requerente164, o que consideram
constituir, na prática, um “poder soberano de veto” conferido pela lei aos requerentes
sobre o exercício de atividades devidamente licenciadas, concedidas ou autorizadas, ficando
os seus titulares reféns de “investidas cautelares”, ainda que dispondo de um título válido e
eficaz165.
Perante isto, defendem os Autores a inconstitucionalidade da norma constante do n.º 2 do
artigo 128.º do CPTA, por violação dos artigos 20.º e 268.º da Constituição, daí fazendo
decorrer a invalidade dos atos praticados ao seu abrigo, por falta de base legal166.

4.2.2.2. Aplicabilidade do regime do artigo 128.º às providências cautelares précontratuais
Com efeito, uma leitura literal do n.º 3 do artigo 132.º do CPTA poderia levar à conclusão
de que o disposto no artigo 128.º não seria aplicável às providências cautelares préNeste sentido, DORA LUCAS NETO / ESPERANÇA MEALHA, O Contrainteressado, p. 626.
PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 9.
165 PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, p. 9.
166 PEDRO COSTA GONÇALVES / BERNARDO AZEVEDO, Impugnabilidade dos atos, pp. 9-10.
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contratuais, na medida em que aí se determina que se aplicam “neste domínio, as regras do
capítulo anterior, com ressalva do disposto nos números seguintes”. Ora, o artigo 128.º,
efetivamente, não se encontra no “capítulo anterior”, daí as duvidas suscitadas.
Entendemos, contudo, com TIAGO DUARTE167, que a melhor solução interpretativa e a
que melhor se adequava à Diretiva n.º 2007/66/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 11 de dezembro de 2007168 (ainda que não a respeitando na totalidade, na
medida em que o efeito suspensivo automático pode cessar por virtude da emissão de uma
resolução fundamentada e não, apenas, por via judicial) é a que considera que o disposto
no 128.º do CPTA também se aplica às providências cautelares pré-contratuais169.
Por outro lado, e no mesmo sentido da aplicação do artigo 128.º a essas providências,
apontam AROSO DE ALMEIDA e FERNANDES CADILHA170 que o artigo 128.º não
regula o processo cautelar, antes pressupondo a instauração de um processo desse tipo,
mas criando uma disciplina extra-judicial171, pelo que o seu regime “em nada contende
(nem é prejudicado) pelo disposto no artigo 132.º”172.
Também sobre este debate se pronunciou ANA GOUVEIA MARTINS, afirmando que o
disposto no n.º3 do artigo 132.º do CPTA “não tem, como é óbvio, o sentido de excluir a
aplicação das regras do capítulo II, uma vez que se trata tão-somente de explicitar que em
tudo o que não é objeto de uma disciplina específica se aplica o regime geral”173.

TIAGO DUARTE, Providências cautelares, suspensões automáticas, p. 83; TIAGO DUARTE,
Providência cautelar e resolução fundamentada, p. 46.
168 Pertencente às chamadas “Diretivas meios contenciosos”.
169 Também neste sentido, veja-se PAULO PEREIRA GOUVEIA, Meios Cautelares hoje, p. 86.
Contra esta interpretação, embora qualificando a solução como incompreensível, se manifestou JORGE
MANUEL LOPES DE SOUSA, Notas práticas sobre o decretamento provisório de providências cautelares,
Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 47, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2004, p. 57.
170 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA / CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Anotação ao
artigo 128.º, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, p. 647.
171 Afirmando que a jurisdicionalização do regime do artigo 128.º do CPTA só ocorre na eventualidade de o
requerente suscitar o incidente da declaração de ineficácia de atos de execução indevida, vide MÁRIO
AROSO DE ALMEIDA, Art. 128.º do CPTA: realidade e perspetivas, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 93,
CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2012, p. 5. Em sentido parcialmente concordante, vide
TIAGO AMORIM, As providências cautelares do CPTA: um primeiro balanço, Cadernos de Justiça
Administrativa, n.º 47, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2004, p. 43, onde afirma que “no
domínio do art. 128.º não há intervenção do juiz, no sentido de decretar uma verdadeira providência: o que aí
se prevê é uma proibição imposta à autoridade administrativa no sentido de iniciar ou prosseguir a execução
do acto na pendência do processo cautelar, a qual opera automaticamente com a simples recepção do
duplicado do requerimento”. Também neste sentido, vide PAULO PEREIRA GOUVEIA, Meios cautelares
hoje, p. 86.
172 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA / CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Anotação ao
artigo 128.º, p. 647.
173 ANA GOUVEIA MARTINS, Perspectivas de evolução da tutela provisória do processo cautelar, Cadernos
de Justiça Administrativa, n.º 79, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2010, p. 15, onde aponta
para a importância da interpretação da norma conforme ao Direito Europeu (pp. 16-17).
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Igualmente sobre este debate se pronunciou CLÁUDIA VIANA, sustentando que o
princípio da interpretação do Direito nacional em conformidade com o Direito da União
Europeia174 leva a que uma interpretação do artigo 128.º do CPTA à luz da Diretiva
2007/66/CE implica necessariamente que se entenda que esta norma é aplicável à
suspensão de eficácia do ato de adjudicação requerida ao abrigo do artigo 132.º do
CPTA175, apontando ainda a obrigação que impende sobre os tribunais nacionais,
“enquanto tribunais comuns do contencioso da União Europeia, de assegurar a plena
aplicação do Direito da União Europeia na ordem jurídica interna”176

4.2.2.3. Critérios de ponderação do incidente de declaração de ineficácia dos atos
de execução
A questão que se levanta, nesta sede, orientava-se em torno de saber se a ponderação do
tribunal, no âmbito do incidente processual de declaração de ineficácia dos atos de
execução indevida (n.º 4 do artigo 128.º do CPTA), seria ou não idêntica àquela que o juiz
leva a cabo para decidir do decretamento da própria providência (artigo 120.º do CPTA)177.
Manifestando dúvidas sobre se o juízo em causa poderia ser o mesmo, e inclinando-se no
sentido em que não deverá ser, se pronunciou RUI GUERRA DA FONSECA, referindo
que a criação do instituto da resolução fundamentada será, ela própria, uma determinada
concretização pelo legislador do princípio da separação de poderes178, entre Administração
e tribunais.
Assim, se por um lado não se trata de um decretamento provisório da providência, o que
aponta para um raciocínio que deverá ser diferenciado, por outro, refira-se que a resolução

Para mais desenvolvimentos, vide FAUSTO DE QUADROS, Direito da União, pp. 563-566.
Também neste sentido, veja-se ANTÓNIO CADILHA, Aplicabilidade e alcance do art. 128.º do CPTA
no âmbito do contencioso pré-contratual (Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (1.ª Secção) de
3.10.2013, P. 829/13), Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 108, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do
Minho, 2014, p. 22.
176 CLÁUDIA VIANA, A interpretação e aplicação do art. 128.º do CPTA em conformidade com o direito
europeu dos contratos públicos (Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul (2.º Juízo) de 28.10.2010, P.
6616/10), Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 91, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2012, p.
49.
177 Assim, manifestando dúvidas sobre se o juízo deverá ser idêntico, vide RUI GUERRA DA FONSECA, A
suspensão de eficácia de actos administrativos no projeto de revisão do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público, n.º2, 2014, p. 16, (disponível em www.epublica.pt). No sentido em que a decisão assentará num “juízo da mesma natureza daquele a que se reporta o
artigo 120.º, n.º 2” se pronunciaram MÁRIO AROSO DE ALMEIDA / CARLOS ALBERTO
FERNANDES CADILHA, Anotação ao artigo 128.º, p. 652.
178 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 16.
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deverá ser razoavelmente fundamentada, ainda que de forma sumária 179, pelo que se admite
que tal fundamentação possa ser rebatida pelo requerente desde que este apresente prova, e
não apenas indícios180, de que a grave prejudicialidade não se verifica, aceitando-se, para tal,
situações como uma “evidente contradição dos próprios fundamentos oferecidos pela
administração ou mesmo uma contradição com as razões expostas por esta na sua
oposição”181. Sobre este ponto, o Autor aponta ainda possibilidade de se recorrer a uma
analogia iuris com o disposto no n.º 2 do artigo 125.º do Código do Procedimento
Administrativo de 1992, que corresponde, atualmente, ao artigo 153.º do Código de
Procedimento Administrativo de 2015, mas apenas se a contradição, a obscuridade ou a
insuficiência forem manifestas, a fim de evitar que o juiz se auto-coloque numa posição de
julgamento de questões de conveniência ou oportunidade da conduta administrativa.
Neste quadro, na prática, a fim de garantir o respeito pelo princípio da separação de
poderes, tem-se entendido que a pronúncia judicial nesta questão incidental não deverá
consistir num juízo material positivo da existência ou não existência de grave prejuízo para
o interesse público na execução do ato, mas tão-somente na razoabilidade ou não da
respetiva demonstração182.
Como tal, impenderá sobre o requerente o ónus de demonstrar a desrazoabilidade do
alegado pela Administração na resolução fundamentada, ou então, muito dificilmente o juiz
poderá realizar uma apreciação que não meramente formal183 da mesma.
Como resultado do exposto, porventura poderá entender-se que este constituirá um ónus
demasiado pesado para o requerente, criando um obstáculo à garantia da tutela jurisdicional
efetiva.

4.2.2.4. Declaração de ineficácia dos atos de execução indevida face à impugnação
da resolução fundamentada
O n.º 4 do artigo 128.º do CPTA, no seguimento do que já era previsto no artigo 80.º da
LPTA, estaria, no entendimento de AROSO DE ALMEIDA e FERNANDES
RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 18; JOSÉ MANUEL DOS SANTOS
BOTELHO, Contencioso Administrativo, 4.ª ed, Almedina, 2002, p. 586.
180 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 17.
181 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 17.
182 Neste sentido, RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, pp. 18-19.
183 A que o autor apelida também de “heterotutela formal”: RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de
eficácia, p. 18. Para um aprofundamento de ambas as noções, veja-se RUI GUERRA DA FONSECA, O
Fundamento da Autotutela Executiva da Administração Pública, Almedina, 2012, pp. 243 ss..
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CADILHA, a dispensar o interessado de impugnar a resolução fundamentada, reagindo
diretamente contra os atos de execução, pedindo, através de incidente próprio, que o juiz
os declare ineficazes184.
Para tal, o juiz cautelar vai apreciar a legalidade da resolução fundamentada proferida pela
Administração, a fim de se pronunciar sobre os atos de execução que, ao seu abrigo, foram
praticados.
Ora, como bem aponta TIAGO DUARTE, este regime porventura não será muito ágil
porque não permite que o requerente da providência ataque diretamente a resolução
fundamentada, no caso de considerar, por exemplo, que esta foi emitida fora de prazo, ou
que foi emitida por órgão incompetente, que não está devidamente fundamentada ou,
ainda, que faz uma errada apreciação dos pressupostos de facto ou de direito185.
Com efeito, verifica-se que o requerente da providência terá que esperar pelos eventuais
atos de execução do ato administrativo, dos quais só terá conhecimento, na maioria dos
casos, depois de terem sido praticados, sendo forçado a identificá-los e a pedir a referida
declaração de ineficácia186, tendo, depois, necessidade de ir ampliando o pedido de
declaração ou ir apresentando novos pedidos, se forem aparecendo novos atos, o que é
demonstrativo, de facto, da fraca agilidade deste regime.
Por outro lado, e principalmente no que diz respeito ao princípio da tutela jurisdicional
efetiva, refira-se que este regime obriga a que o requerente suporte na sua esfera jurídica
atos que reputa de ilegítimos dos quais só ex post se poderá defender, enquanto se se
admitisse a impugnabilidade da resolução fundamentada187, a decisão de deferimento desse
pedido por parte do Tribunal implicaria que quaisquer atos praticados ou a praticar ao
abrigo dessa resolução seriam inválidos188, o que seria porventura mais garantístico para o
particular requerente.

MÁRIO AROSO DE ALMEIDA / CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Anotação ao
artigo 128.º, pp. 650-651; no mesmo sentido, vide MARTA CAVALEIRA / ANA CARLA TELES DUARTE
PALMA, O que suspende a suspensão, p. 1082; e, ainda, JULIANA COUTINHO, O Equívoco, p. 351.
Na jurisprudência, vejam-se os Acórdãos do Tribunal Central Administrativo Sul datados de 18/11/2010
(Proc. 06770/10), de 17/02/2011 (Proc. 07052/10) e de 29/03/2012 (Proc. 08626/12) e Acórdão do
Tribunal Central Administrativo Norte datado de 04/10/2007 (Proc. 01312/05.2BEBRG-C).
185 TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 84.
186 Algo que pode não ter utilidade prática se os referidos atos se consumaram no plano fáctico.
187 Sustentando uma “interpretação sistemática do sistema” que permita atacar diretamente a resolução
fundamentada, com os argumentos mencionados supra, veja-se ANA GOUVEIA MARTINS, Perspetivas de
evolução da tutela, p. 26.
188 Assim, TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 84.
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4.2.2.5. Natureza jurídica da resolução fundamentada
Uma outra questão que sempre suscitou divergências na doutrina foi a que diz respeito à
natureza jurídica da resolução fundamentada, ou seja, a questão de saber se esta constitui
um ato administrativo (e, como tal, naturalmente, impugnável) ou se se trataria de um mero
ato processual, ainda que praticado pela Administração.
Com efeito, para sustentar que se trata de um mero ato processual 189, poderá apontar-se
que é um ato que só existe por causa do processo e apenas tem efeitos dentro dele,
esgotando-se a sua existência com o fim do processo190.
Assim, SANTOS BOTELHO, defendendo a não impugnabilidade da resolução
fundamentada, afirma que aquela se consubstancia num “ato enquadrado na fase
integrativa da eficácia do ato objecto do pedido de suspensão de eficácia”, ato esse que se
encontra suspenso, pelo que a resolução fundamentada será um ato “praticado tendo em
vista possibilitar o prosseguimento da execução”191 – sendo assim um “ato complementar”.
Por outro lado, para quem entenda que se trata de um ato administrativo, pode apontar-se
que os seus efeitos extravasam o processo, na medida em que a mesma é emitida com vista
a permitir a execução de atos administrativos, materiais ou meramente privados, externos
ao processo.
Tudo visto, parece-nos que a posição mais garantística para os particulares é a que vê a
resolução fundamentada como um ato administrativo, até pelo que já foi dito acerca das
vantagens da sua impugnação direta.
Contudo, caso assim não se entenda, parece-nos que não seria absurdo considerar esta
figura como um ato sui generis, a meio caminho entre um ato processual e um ato
administrativo.
Porém, tendemos a considerar que, por se tratar de um “acto jurídico unilateral praticado,
no exercício do poder administrativo, por um órgão da Administração ou por outra
entidade pública ou privada para tal habilitada por lei, e que traduz a decisão de um caso
considerado pela Administração, visando produzir efeitos jurídicos numa situação

JOSÉ MANUEL DOS SANTOS BOTELHO, Contencioso, pp. 672-673.
Veja-se, neste sentido, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 14 de fevereiro de 2008,
Proc. 1205/07, em que se afirma que a resolução fundamentada é “uma pronúncia administrativa
desenvolvida no âmbito e sob a égide estrita de um processo judicial”.
191 JOSÉ MANUEL DOS SANTOS BOTELHO, Contencioso, p. 672.
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individual e concreta”, na esteira de FREITAS DO AMARAL192, ou, noutras palavras, uma
“manifestação unilateral de vontade, de conhecimento ou de desejo, proveniente da
Administração Pública e destinada à satisfação de necessidades colectivas que, praticada no
decurso de um procedimento, se destina à produção de efeitos jurídicos de carácter
individual e concreto”, no entendimento de VASCO PEREIRA DA SILVA 193, ou, ainda,
“uma estatuição autoritária, relativa a um caso individual, manifestada por um agente da
Administração no uso de poderes de Direito Administrativo, pela qual se produzem efeitos
jurídicos externos, positivos ou negativos”194, como ensina ROGÉRIO SOARES, esta
figura encerra em si os caracteres normalmente atribuídos ao ato administrativo, pelo que,
em consequência disso, pendemos, contra AROSO DE ALMEIDA195, para a possibilidade
da sua impugnação contenciosa.

4.2.2.6. Articulação entre o artigo 128.º e o artigo 131.º do CPTA (decretamento
provisório de providências cautelares)
O CPTA permite, com base no seu artigo 131.º, o decretamento provisório de providências
cautelares, constituindo este, nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE, um “aspecto
suplementar”196, cujo âmbito será o de qualquer providência, em situações de especial
urgência, que possam dar origem a uma situação de facto consumado, exceto para o caso
do pedido de suspensão da eficácia de um ato administrativo ou de uma norma
regulamentar.
Contudo, a articulação entre este regime e o previsto no artigo 128.º não tem granjeado
concordância na doutrina197, uma vez que a lei não a regula expressamente, ao contrário,
DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, 2.ª Ed., Almedina, 2012, pp.
238-239.
193 VASCO PEREIRA DA SILVA, Em busca do acto administrativo perdido, Almedina, 1998, p. 624.
194 ROGÉRIO EHRHARDT SOARES, Direito Administrativo, Lições do Curso Complementar de Ciências JurídicoPolíticas da Faculdade de Direito de Coimbra no ano lectivo de 1977/78, João Abrantes, 1978, p. 76.
195 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Art. 128.º do CPTA, p. 5, nota 4; MÁRIO AROSO DE ALMEIDA,
Manual de Processo Administrativo, Almedina, 2013, p. 462. Vide, igualmente, o Acórdão do Tribunal Central
Administrativo Norte de 14 de fevereiro de 2008, Proc. 1205/07 e, do mesmo Tribunal, o Acórdão de 4 de
outubro de 2007, Proc. 1312/05.
196 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça, p. 311.
197 Assim, defendendo a eliminação do artigo 128.º, face às potencialidades do artigo 131.º, ambos do CPTA,
vide DORA LUCAS NETO, Meios Cautelares, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 76, CEJUR - Centro de
Estudos Jurídicos do Minho, 2009, p. 66. No sentido de que o artigo 131.º é compatível com o artigo 128.º
do CPTA, mas que a opção por um dos mecanismos exclui o outro, vide ANA GOUVEIA MARTINS,
Perspetivas de evolução da tutela, p. 27. Concordando com a posição desta Autora, mas apenas de uma
perspetiva de iure condendo, veja-se TIAGO DUARTE, para quem a lei permite a cumulação dos dois regimes,
ainda que criticando que, dessa forma, seja possível a um tribunal indeferir o pedido de decretamento
provisório de uma providência, com base no artigo 131.º, permanecendo o ato suspenso, pela aplicação do
192
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por exemplo, do que sucede na lei alemã. Desde logo, o artigo 128.º começa por conferir
ao requerente uma proteção superior à concedida pelo artigo 131.º, pelo facto de a
suspensão dos efeitos do ato ser automática, mas que poderá ser afastada através da
simples emissão de uma resolução fundamentada, algo que não sucede no caso do
decretamento provisório da providência cautelar198.
Neste contexto, e de acordo com VIEIRA DE ANDRADE, “deve entender-se que a
aplicação do regime da proibição de execução é uma alternativa excludente com base na
ideia sistémica de adequação ao regime especial das decisões administrativas unilaterais – para as
quais faz sentido que se permita, em primeira instância, quer a proibição automática de
execução, quer, em contrapartida, a resolução fundamentada da Administração, a afastar
essa proibição, sujeita a fiscalização judicial”199 pela declaração de ineficácia dos atos de
execução indevida que, como vimos, tem os inconvenientes já apontados.
Por outras palavras, defende este AUTOR juntamente com RUI GUERRA DA
FONSECA, que não é admissível o decretamento provisório da suspensão de eficácia, ao
abrigo do regime especial do artigo 131.º do CPTA, na medida em que isso impediria a
Administração de emitir a resolução fundamentada a que se refere o artigo 128.º e que lhe
permite continuar ou iniciar a execução do ato suspendendo, ou seja, “porque o
decretamento provisório se apresentaria como uma restrição inadmissível à autotutela
administrativa e, em particular, à auto-tutela executiva da administração”200.
Já para ANA GOUVEIA MARTINS, enquanto o regime do artigo 128.º se mantiver,
deverá entender-se que o princípio da tutela jurisdicional efetiva (entre outros) dita que se
dê preferência à aplicação do regime constante do artigo 131.º, ainda que se trate apenas de
suspender a execução do ato, considerando ainda que “se o art.º 128.º e o art.º 131.º não
têm um âmbito excludente em abstrato, a partir do momento em que o requerente
128.º: TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 84, nota 12. No sentido em que o n.º 1 do artigo 128.º
do CPTA implica mesmo “uma espécie de decretamento provisório automático da providência, pois proíbese a autoridade requerida, logo que receba o duplicado do requerimento, de iniciar ou prosseguir a execução
do acto (…) [ou seja, em que se prescreve] automaticamente um efeito equivalente a um decretamento
provisório da providência de suspensão de eficácia, não só sem consideração do fumus boni iuris, mas também
sem comprovação do próprio periculum in mora e sem formulação de um juízo sobre a necessidade de adopção
imediata dessa medida”, vide JORGE MANUEL LOPES DE SOUSA, Notas práticas, p. 50.
198 TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 84.
199 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça, pp. 311-312, nota 777. No mesmo sentido parecem
inclinar-se AROSO DE ALMEIDA e FERNANDES CADILHA, embora não de forma tão enfática,
referindo que “não haverá necessidade de tutela que justifique requerer o decretamento provisório da
suspensão de eficácia, ao abrigo do artigo 131.º” e apontando, contudo, os argumentos que poderão ser
aduzidos contra esta posição: MÁRIO AROSO DE ALMEIDA / CARLOS ALBERTO FERNANDES
CADILHA, Anotação ao artigo 128.º, pp. 647-648.
200 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 26.
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envereda por um destes mecanismos fica em concreto precludida a possibilidade de lançar
mão, mais tarde, do outro regime”201.

4.3.

A (não) revisão de 2015 neste âmbito

4.3.1.

A solução do Projeto de Revisão do CPTA

Por razões de clareza, cremos ser útil a transcrição integral do artigo 128.º do Projeto de
Revisão do CPTA, doravante, Projeto,202:

Artigo 128.º
Proibição de executar o ato administrativo
1 - Quando seja requerida a suspensão da eficácia de um ato administrativo, a entidade
requerida, uma vez citada no âmbito do processo cautelar, não pode, salvo em estado de
necessidade, iniciar ou prosseguir a execução, devendo impedir, com urgência, que os serviços
competentes ou os beneficiários do ato procedam ou continuem a proceder à execução.
2 - A entidade requerida e os beneficiários do ato podem requerer ao juiz cautelar o
levantamento do efeito previsto no número anterior, alegando que o diferimento da execução
do ato seria gravemente prejudicial para o interesse público ou gerador de consequências lesivas
claramente desproporcionadas para outros interesses envolvidos, havendo lugar, na decisão, à
aplicação do critério previsto no n.º 2 do artigo 120.º.
3 – Em caso de execução indevida, o interessado pode requerer ao juiz a adoção das
providências necessárias para impedir ou fazer cessar a execução e, sendo possível, restabelecer
provisoriamente a situação anterior, podendo haver lugar à imposição de sanção pecuniária
compulsória, nos termos do artigo 169.º, sem prejuízo da eventual responsabilidade civil,
disciplinar e criminal que ao caso possa corresponder.
4 - Os incidentes previstos nos n.ºs 2 e 3 são processados nos autos do processo cautelar,
sendo, em qualquer deles, a outra parte ouvida pelo prazo de 5 dias e, em seguida, o incidente
concluso ao juiz, com a maior urgência, para decisão no prazo de 5 dias.

ANA GOUVEIA MARTINS, Perspetivas de evolução da tutela, p. 27; ANA GOUVEIA MARTINS, A
Tutela Cautelar no Contencioso Administrativo, Coimbra Editora, 2005, p. 349.
202 Referimo-nos, aqui, à última versão, a de 2015, embora, para o âmbito deste estudo, tal facto seja
praticamente irrelevante na medida em que o artigo 128.º permaneceu idêntico da versão do Projeto de 2014,
que esteve em discussão pública, para a de 2015, que veio a circular no meio académico.
201
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5 – Quando, no caso previsto no n.º 2, a entidade requerida tenha pedido o levantamento do
efeito com caráter de urgência, o juiz promove a realização, no prazo de 48 horas, de uma
audiência oral, no termo da qual a decisão é tomada de imediato.
6 - O disposto no n.º 1 não prejudica a possibilidade do decretamento provisório da suspensão
da eficácia, em situações de especial urgência, segundo o disposto no artigo 131.º.

Logo à partida, observa-se que no Projeto desaparecia a figura da Resolução
Fundamentada, passando o n.º 1 do artigo 128.º a dispor que “quando seja requerida a
suspensão de eficácia de um ato administrativo, a entidade requerida (já não a “autoridade
administrativa”), uma vez citada no âmbito do processo cautelar (e já não “recebido o
duplicado do requerimento”), não pode, salvo em estado de necessidade (referência nova),
iniciar ou prosseguir a execução, devendo impedir, com urgência, que os serviços
competentes ou os beneficiários do ato procedam ou continuem a proceder à execução.
Assim, a hipótese que se abria era, de acordo com o n.º 2 do artigo 128.º do Projeto, que “a
entidade requerida e os beneficiários do ato podem requerer ao juiz cautelar o
levantamento do efeito previsto no número anterior, alegando que o diferimento da
execução do ato seria gravemente prejudicial para o interesse público ou gerador de
consequências lesivas claramente desproporcionadas para outros interesses envolvidos,
havendo lugar, na decisão, à aplicação do previsto no n.º2 do artigo 120.º”.
Tendo este quadro em mente, há que dar nota de que o Projeto mantinha o chamado efeito
suspensivo automático, decorrente da notificação do requerimento de suspensão de eficácia
à entidade requerida.
Ademais, tal efeito constituiria a entidade requerida no dever de não iniciar ou de não
prosseguir na execução do ato suspendendo, impedindo que o façam os serviços
competentes ou os respetivos beneficiários, se os houvesse, a menos que (i) se verificasse
uma situação de estado de necessidade, ou (ii) o juiz viesse a deferir o requerimento que
viria a substituir a resolução fundamentada.
Assim, vemos que a resolução fundamentada de grave prejudicialidade para o interesse
público na suspensão automática do ato administrativo daria lugar a um requerimento ao
juiz, pretendendo-se, com esta alteração, que dependesse de uma efetiva decisão deste a
manutenção ou levantamento do efeito suspensivo automático.
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Por seu turno, esta última decisão obedeceria, então, a uma metodologia de ponderação
assente na proporcionalidade, no balanceamento de interesses envolvidos, que seria, no
fundo, uma “ponderação de danos”203 (parte final do n.º 2 do artigo 128.º do CPTA), ou
seja, a manutenção ou levantamento do efeito suspensivo automático passaria a ser objeto
de uma decisão judicial segundo critérios de decretamento da própria providência
cautelar204 - assim, a manutenção ou levantamento do efeito suspensivo automático seria
recusada “quando, devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença,
os danos que resultariam da sua concessão se mostrem superiores àqueles que podem
resultar da sua recusa, sem que possam ser evitados ou atenuados pela adoção de outras
providências”, de acordo com o n.º 2 do artigo 120.º, ex vi n.º 2 do artigo 128.º do Projeto,
in fine.
Por outro lado, refira-se ainda que o requerimento do levantamento do efeito suspensivo
automático não estaria sujeito ao prazo de 15 dias após a notificação do requerimento de
suspensão de eficácia de que a Administração dispõe para a emissão da resolução
fundamentada (n.º 1 do artigo 128.º do CPTA), passando a poder ser apresentado a todo o
tempo com o limite lógico do momento do trânsito em julgado da decisão sobre a própria
providência205.
Tudo visto, verifica-se que o artigo 128.º do Projeto autonomizava dois incidentes
distintos, ambos “processados nos autos do processo cautelar, sendo, em qualquer deles, a
outra parte ouvida pelo prazo de 5 dias e, em seguida, o incidente concluso ao juiz, com a
maior urgência, para decisão no prazo de 5 dias” (n.º 4 do artigo 128.º do Projeto).
Em primeiro lugar, podia deduzir-se um incidente em caso de execução indevida do ato,
porque, suponhamos, não tivesse sido requerido o levantamento de efeito suspensivo
automático ou, tendo-o sido, este tivesse sido indeferido pelo tribunal206, caso em que o
interessado poderia “requerer ao juiz a adoção das providências necessárias para impedir ou
fazer cessar a execução e, sendo possível, reestabelecer provisoriamente a situação anterior,
podendo haver lugar à imposição de sanção pecuniária compulsória, nos termos do artigo
169.º, sem prejuízo da eventual responsabilidade civil, disciplinar e criminal que ao caso
possa corresponder” (n.º3 do artigo 128.º do Projeto).

RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 4.
RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 5.
205 Limite lógico “mas não expresso” como bem nota RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de
eficácia, p. 5.
206 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 5.
203
204
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Por outro lado, no caso de ser apresentado um requerimento de levantamento do efeito
suspensivo automático, nos termos do n.º 2 do artigo 128.º do Projeto, seguir-se-iam os
termos do n.º 4, a não ser que “a entidade requerida tenha pedido o levantamento do efeito
com carácter de urgência, [caso em que] o juiz promove a realização no prazo de 48 horas,
de uma audiência oral, no termo da qual a decisão é tomada de imediato” (n.º5 do artigo
128.º do Projeto)207.
Note-se, porém, que o preceito se referia apenas à “entidade requerida”, o que poderia
levantar a questão de saber se pretendia impedir “os beneficiários do ato” (n.º2) de requerer
o levantamento do efeito suspensivo automático com carácter de urgência.
Por último, refira-se ainda a tentativa de articulação entre o regime constante do artigo
128.º e o do artigo 131.º, através do n.º6 do artigo 128.º do Projeto, segundo o qual o
disposto no n.º1 não prejudicaria “a possibilidade de decretamento provisório da suspensão
de eficácia, em situações de especial urgência, segundo o disposto no artigo 131.º”.

4.3.2.

Apreciação crítica da adequação aos problemas existentes

Perante os problemas levantados pela doutrina, e já apontados supra, ao regime constante
do artigo 128.º do CPTA de 2002, cumpre agora compará-lo com o regime proposto pelo
Projeto de Revisão e verificar o que poderia ser superado ou, pelo menos, melhorado caso
viesse a ser plasmada a solução da Comissão.
Em primeiro lugar, no que respeita à discussão em torno da proteção dos contrainteressados perante a emissão dos chamados segundos atos, um dos mais importantes, em
nossa opinião, no que concerne à tutela jurisdicional efetiva, no caso, do beneficiário do
ato, o Projeto de Revisão trazia uma melhoria significativa ao passar a conferir, e de forma
expressa, legitimidade ao beneficiário do ato (n.º2 do artigo 128.º do Projeto), para requerer
ao tribunal o levantamento da proibição de executar o ato, devendo o tribunal ponderar
todos os interesses envolvidos, aqui se incluindo os do contrainteressado e não apenas os

Dando nota de que o preceito apenas se referia à “entidade requerida” RUI GUERRA DA FONSECA
suscitou a questão de saber se pretendia impedir “os beneficiários do ato” (n.º2 do artigo 128.º do Projeto) de
requerer o levantamento do efeito suspensivo automático com carácter de urgência - RUI GUERRA DA
FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 6.
207
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do requerente e os da entidade requerida, ao tomar a decisão sobre a manutenção ou não
do efeito suspensivo automático do ato em causa208.
Igualmente, quanto à dúvida de aplicabilidade do regime do artigo 128.º às providências em
matéria pré-contratual, parece-nos ser de aplaudir a clarificação efetuada pelo Projeto de
Revisão do CPTA e que viria a ser consagrada na revisão do Código, através da nova
redação dada ao n.º 1 do artigo 132.º do CPTA209, que viria esclarecer que o regime do
128.º seria aplicável aos processos cautelares relativos a procedimentos de formação de
contratos: “Os processos cautelares relativos a procedimentos de formação de contratos
não abrangidos pelo regime dos artigos 100.º a 103.º-B, dirigidos designadamente a obter a
suspensão da eficácia de atos praticados no âmbito do procedimento, a suspensão do
próprio procedimento e a proibição da celebração ou da execução do contrato, regem-se
pelo presente Título, com ressalva do disposto nos números seguintes”.
Também quanto à declaração de ineficácia dos atos de execução indevida perante a
impugnação da resolução fundamentada e quanto à natureza jurídica da resolução
fundamentada, atenta a sua eliminação, as dúvidas e discussões doutrinárias deixariam,
consequentemente, de se colocar.
Em sentido contrário, quanto aos critérios de ponderação do incidente de declaração de
ineficácia dos atos de execução e na medida em que nada de mais esclarecedor constava do
Projeto, não nos parece que este viesse a ser pacificador das dúvidas da doutrina,
subsistindo inalterado o debate anterior.
Finalmente, no que concerne a articulação do regime do artigo 128.º com a possibilidade de
decretamento provisório da providência previsto no artigo 131.º do CPTA, o Projeto de
Revisão trazia alterações significativas à questão.
Com efeito, e desde logo o disposto no n.º 6 do artigo 128.º do Projeto, e a remissão para
os n.os 3 e 4 do artigo 128.º levada a cabo pelo n.º 5 do artigo 131.º (na versão de 2015)
pareciam demonstrar a vontade dos autores do Projeto em estender a possibilidade de
decretamento provisório aos processos cautelares de suspensão de eficácia de atos
administrativos.

Esta proposta de alteração foi aplaudida pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
em Parecer sobre o Projeto de Revisão do Código do Processo nos Tribunais Administrativos e do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, datado de Março de 2014, disponível on line em
http://www.cstaf.pt/Pareceres/CSTAF.Parecer.Revis%C3%A3o%20ETAF_CPTA.pdf.
209 Na versão de 2015, dado que na versão de 2014 este preceito constava do n.º 2.
208
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Assim, e seguindo de perto RUI GUERRA DA FONSECA, se o grande obstáculo ao
decretamento provisório de providências cautelares de suspensão de eficácia de atos
administrativos era no CPTA o instituto da resolução fundamentada e a consequente
manifestação de autotutela administrativa, uma vez desaparecida aquela, deixaria de haver
motivo para manter o afastamento do decretamento provisório nestes casos, sendo, porém,
importante garanti-lo de forma expressa, como se fez através do n.º6 do artigo 128.º do
Projeto210.
Por outro lado, facto é que o decretamento provisório da suspensão de eficácia passaria
agora a constituir um obstáculo, mas ao requerimento de levantamento do efeito
suspensivo automático, “mas, apesar de tudo, um obstáculo meramente relativo, uma vez
que, nos termos do artigo 131.º, n.º 6 do PRCPTA211, os requeridos, na pendência do
processo cautelar, podem solicitar o levantamento da providência provisoriamente
decretada, seguindo-se os termos subsequentes, mediante requerimento devidamente
fundamentado – que, na prática, poderá ser muito semelhante ao que seria o requerimento
para levantamento do efeito suspensivo automático, se ao mesmo houvesse lugar”212.
Há, contudo, diferenças entre a solução patente neste último requerimento e a que consta
do citado n.º 6 do artigo 131.º do Projeto de Revisão. No entanto, atentos os pontos de
aproximação que ainda assim subsistem, permanece a dúvida sobre qual a possibilidade real
de decretamento provisório de providências cautelares de suspensão de eficácia de atos
administrativos, uma vez suprimida a figura da resolução fundamentada213.
Ora, parece-nos ser de concordar com RUI GUERRA DA FONSECA, o “ganho” efetivo
seria a possibilidade de a administração considerar verificada uma situação de estado de
necessidade, com as consequências que daí decorreriam214. Ao contrário do efeito
suspensivo automático, o decretamento provisório constitui uma decisão judicial que, nos
termos do artigo 205.º da Constituição da República Portuguesa, “é obrigatória e
prevalecente sobre as de quaisquer outras entidades”215.

Neste sentido, RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 26.
Leia-se, Projeto de Revisão do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
212 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 26-27.
213 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 27.
214 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 27.
215 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 27.
210
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Ademais, e como veremos, o estado de necessidade216 possibilita que a Administração
pretira regras legais infraconstitucionais, mas já não a Constituição, pelo que “admitir que a
administração contornasse o decretamento provisório através da invocação do estado de
necessidade seria habilitá-la ao incumprimento de uma decisão judicial em violação da Lei
Fundamental”217.

4.3.3.

Apreciação crítica das questões que o projeto colocaria ex novo

4.3.3.1. Estado de Necessidade
Com efeito, e como referenciado supra, a referência ao estado de necessidade no n.º1 do
artigo 128.º era uma novidade do Projeto de Revisão, que expressamente autorizava,
mediante a sua verificação por parte da Administração, que fosse iniciada ou que
prosseguisse a execução do ato suspendendo.
Levantou-se a hipótese na doutrina218 de um eventual crescimento exponencial de situações
em que a Administração viesse a recorrer à invocação do estado de necessidade para
prosseguir ou iniciar a execução do ato cuja suspensão de eficácia houvesse sido requerida.
Porém, o estado de necessidade, em Direito Administrativo, positivado no n.º 2 do artigo
3.º e aflorado, igualmente, no n.º 1 do artigo 176, ambos do CPA, e seguindo a posição de
RUI GUERRA DA FONSECA, constitui uma “legitimação de atuação administrativa
contra legem, perante situações de facto extraordinárias ou anormais que, pondo em perigo
valores, bens ou interesses suscetíveis de recondução ao interesse público (da comunidade),
geram a necessidade de uma atuação urgente”219.

Para uma panorâmica geral sobre o conceito de necessidade em Direito Público, vide PIETRO
GIUSEPPE GRASSO, Necessità (Diritto Pubblico), AAVV, Enciclopedia del Diritto, XXVII, Giuffrè Editore,
1977, pp. 866-882.
217 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 27. Admitindo o estado de necessidade como
causa legítima de inexecução de sentença administrativa, vide, contudo, SÉRVULO CORREIA, Revisitando o
Estado de Necessidade, in AUGUSTO DE ATHAYDE, JOÃO CAUPERS, MARIA DA GLÓRIA F. P. D.
GARCIA (Org.), Em Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral, Almedina, 2010, pp. 729-730.
218 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 21.
219 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 22; Em posição muito próxima, veja-se
MASSIMO SEVERO GIANNINI, Diritto Amministrativo, Volume Secondo, 3,º Ed., Giufrrè Editore, 1993, p.
268.
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Note-se, ademais, que o estado de necessidade constitui “um princípio geral de Direito220
Administrativo, como vertente, ou subprincípio, do princípio da legalidade”, como ensina
SÉRVULO CORREIA221
Por outro lado, e como já referido, o estado de necessidade, em Direito Administrativo,
apenas habilita a Administração à preterição de regras legais, isto é, infra-constitucionais, e
não de regras ou princípios constitucionais222.
O Autor vai ainda mais longe afirmando que o estado de necessidade administrativa
consubstancia um tipo especial da figura geral do estado de necessidade, em geral, que
resulta do cruzamento de vários princípios e valores, pelo que constituirá, até, uma
exigência constitucional “em momentos em que, reunidos os respetivos pressupostos, o
estrito cumprimento da legalidade administrativa é prejudicial aos administrados de modo
incompatível com a Lei Fundamental, com a própria ideia de direito que lhe subjaz”223,
tornando “lícito à Administração, quando a situação não lhe seja imputável, praticar, com
inobservância dos preceitos jurídicos normalmente aplicáveis, os atos que se devam
considerar verdadeiramente necessários ou indispensáveis para assegurar a satisfação das
necessidades coletivas”224.
Em suma, e por outras palavras, parece-nos que o estado de necessidade administrativa,
assim entendido, representa uma válvula de segurança do sistema, para situações
perfeitamente anómalas, em que o estrito cumprimento da legalidade seria contrário à
própria ideia de Direito plasmada na Constituição.
Ora, aceitando, assim, que esta figura permite que a Administração se substitua ao
legislador225, com a alteração proposta, a Administração passaria também a poder
substituir-se ao juiz. Senão vejamos: o recurso à invocação do estado de necessidade
passaria a constituir uma alternativa ao requerimento de levantamento do efeito suspensivo
automático pela Administração, habilitando-a a ultrapassar um incidente processual, na
opinião de RUI GUERRA DA FONSECA.
Defendendo a posição de que se trata de um princípio (formal ou instrumental) e não de uma regra
jurídica, vide SÉRVULO CORREIA, Revisitando o Estado, pp. 724-725.
221 SÉRVULO CORREIA, Revisitando o Estado, p. 723.
222 Assim, MASSIMO SEVERO GIANNINI, Diritto, Volume Secondo, pp. 271.
223 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 22.
224 SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual nos contratos Administrativos, Almedina, 1987, p.
282.
225 Através de uma “competência (administrativa) subsidiária da legislação”, vide HARMUT MAURER,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 17.ª ed, Verlag C. H. Beck, 2009, p. 126, apud RUI GUERRA DA FONSECA, A
suspensão de eficácia, p. 23, e, bem assim, DIOGO FREITAS DO AMARAL / MARIA DA GLÓRIA
GARCIA, O estado de necessidade e a urgência em Direito Administrativo, Revista da Ordem dos Advogados,
Ano 59, Vol. II, 1999, p. 477.
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Contudo, e com a devida vénia pelo Autor, esta posição parece-nos merecer um breve
reparo: é que, na verdade, não cremos que se trate de uma verdadeira alternativa da qual a
Administração possa dispor, na medida em que, pelo menos no plano do dever-ser, a
invocação do estado de necessidade administrativa dependerá de ver verificados os seus
pressupostos, não sendo um poder discricionário da Administração como, aliás, o autor
vem a reconhecer226. Por esta razão, cremos que, em rigor dos termos, não se tratará, aqui,
de uma verdadeira alternativa, contudo não cremos que este facto afete a posição geral do
autor, com a qual, genericamente, concordamos.
Assim, na esteira da conclusão de RUI GUERRA DA FONSECA, poderá entender-se que
a inclusão da figura do estado de necessidade administrativa no n.º 1 do artigo 128.º do
Projeto de Revisão viria “dar um novo fôlego justificativo ou de habilitação à autotutela
administrativa em termos pelo menos tão intensos quanto os resultantes da figura da
anterior resolução fundamentada”227, no fundo, reequilibrando o sistema, diríamos.
No entanto, sempre se poderia apontar que a prática hoje existente de a Administração
recorrer sistematicamente ao grave prejuízo para o interesse público228, arriscaria ser
substituída por uma invocação do estado de necessidade, abusando assim desta figura.
Contudo, parece-nos que tal não seria uma crítica equilibrada.
Desde logo, porque, como bem aponta RUI GUERRA DA FONSECA, a figura do estado
de necessidade não consubstancia uma “faculdade de actuação da administração”, mas sim
um dever de atuação quando verificados os respetivos pressupostos229.
Relativamente a estes, podem apontar-se, na esteira de FREITAS DO AMARAL e MARIA
DA GLÓRIA GARCIA, a existência de uma situação de urgência230, a excecionalidade da
situação e a “natureza imperiosa do interesse público a defender”231 ou, num entendimento
algo mais desenvolvido de ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA GONÇALVES
e PACHECO DE AMORIM, podem apontar-se (i) a “ocorrência de factos graves e
anormais, em circunstâncias excepcionais, não contempladas”, (ii) “a existência de um
perigo iminente daí derivado, para um interesse público essencial, mais relevante que o
preterido”, (iii) “a impossibilidade de fazer face àqueles factos (ou a esse interesse) com os
RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, pp. 23-24.
RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 23.
228 ANA GOUVEIA MARTINS, A Tutela Cautelar, p. 350.
229 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 24.
230 Sobre o conceito de “urgência” em Direito Administrativo, vide RENÉ CHAPUS, Droit administratif général,
Tome 1, 7.ª ed., Montchrestien, 1993, pp. 871-872.
231 DIOGO FREITAS DO AMARAL / MARIA DA GLÓRIA GARCIA, O estado de necessidade, pp. 482
ss.
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meios normais da legalidade (ou a necessidade da medida tomada)”, (iv) que a situação de
necessidade não seja provocada por culpa do órgão que se pretende prevalecer do estado
de necessidade232.
Num outro entendimento, poderão ser apontadas como exigências do recurso a “medidas
excecionais” a necessidade de tais medidas serem tomadas em resposta a uma circunstância
realmente excecional, concretamente apreciada, a impossibilidade da administração agir de
acordo com o princípio da legalidade233, por uma questão de urgência e, ainda, que o
interesse em causa a salvaguardar seja suficientemente importante para justificar o sacrifício
do princípio da legalidade, na esteira de RENÉ CHAPUS234.
Assim, parece-nos sustentável defender que seria substancialmente distinta a mera remissão
da Administração para algo “gravemente prejudicial para o interesse público” da remissão,
obviamente fundamentada, para um estado de necessidade que, como vimos, se trata de
um instituto já devidamente estudado pela doutrina e jurisprudência, tendo ademais que
fundamentar o preenchimento dos seus pressupostos que, para além disso, seriam
fiscalizáveis pelo juiz administrativo, sem que se visse coartado pelo impedimento de
fiscalização de zonas de livre valoração administrativa, por força do princípio da separação
de poderes, uma vez que se trataria, aqui, de uma apreciação objetiva da verificação dos
pressupostos, e já não de uma apreciação do grave prejuízo para o interesse público235.
Por outro lado, note-se que o próprio artigo 128.º do Projeto fornecia, ele próprio, um
“enquadramento redutor ou conformador da admissibilidade do estado de necessidade para
efeito do seu n.º 1”236. Assim, de acordo com o n.º 5, quando, nos termos do n.º 2, a
entidade requerida houvesse requerido o levantamento do efeito suspensivo automático
com carácter de urgência, o juiz promoveria uma audiência oral, no prazo de 48 horas, no
termo da qual a decisão seria tomada imediatamente.
Tendo isto em mente, parece ser de concluir, com RUI GUERRA DA FONSECA, que a
Administração só poderia evitar este incidente processual, com justificação em estado de
MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA / PEDRO COSTA GONÇALVES / J. PACHECO DE AMORIM,
Anotação ao artigo 3.º, Código do Procedimento Administrativo Comentado, 2.ªed., Almedina, 2010, pp. 93 ss.; no
mesmo sentido, veja-se SÉRVULO CORREIA, Revisitando o Estado, pp. 734-738.
233 Sobre este princípio veja-se MASSIMO SEVERO GIANNINI, Diritto Amministrativo, Volume Primo, 3,º
Ed., Giufrrè Editore, 1993, pp. 87-92.
234 RENÉ CHAPUS, Droit administratif, pp. 868-869.
235 Também neste sentido, DIOGO CALADO, O novo regime da suspensão de eficácia do ato
administrativo no âmbito das providências cautelares impugnatórias, in CARLA AMADO GOMES / ANA
FERNANDA NEVES / TIAGO SERRÃO (Coord.), O Anteprojeto de Revisão do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos e do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais em debate, AAFDL, 2014, p. 217.
236 RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 24.
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necessidade, quando fosse desproporcional aguardar “até mesmo tal curtíssimo prazo para
prosseguir ou iniciar a execução do ato”237.
Em todo o caso, como aliás já referimos, a alegação da Administração da existência de
estado de necessidade sempre seria controlável pelo juiz238, conforme previsto no n.º 3 do
artigo 128.º, podendo o requerente defender a sua não verificação e, em consequência, o
carácter indevido da execução239.
Por último, refira-se ainda que mesmo que o estado de necessidade se verifique, sempre
restará ao lesado o direito a ser indemnizado, por imposição, ainda que lícita, de um
sacrifício que não fosse razoável exigir-lhe que suportasse na sua esfera jurídica, nos termos
previstos no n.º 2 do artigo 3.º do CPA240.
Parece-nos, contudo, que subsistiriam algumas dúvidas quanto à figura do estado de
necessidade, nomeadamente quanto à sua forma e natureza e quanto ao prazo para a
emissão da sua declaração pela Administração.
Quando à primeira dúvida, a questão que se coloca é a de saber se a declaração de estado
de necessidade consubstanciaria ou não um ato administrativo que, consequentemente,
deveria ser fundamentado e necessariamente impugnável.
Com efeito, esta questão poderia ser configurada de forma bastante próxima à daquela que
a discussão em torno da natureza da resolução fundamentada se processa.
Assim, e por considerarmos que tal declaração encerraria em si os caracteres tipicamente
apontados como definidores do ato administrativo (vide supra), cremos ser possível
sustentar que esta revestiria inequivocamente a natureza de ato administrativo pelo que
deveria, naturalmente, ser fundamentada, e seria, consequentemente, impugnável241.
Porém, refira-se que cremos que se trataria de um ato administrativo meramente
declarativo ou verificativo de um facto que lhe é pré-existente, no caso, o estado de
RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 24. No mesmo local, em nota, o Autor
manifesta ainda a sua inclinação para a consideração que o prazo de quarenta e oito horas se trata de um
prazo máximo, podendo o juiz determinar um prazo mais curto para a realização da audiência, que poderá,
em seu entender, eventualmente, reduzir-se a poucas horas.
238 Condição da sua compatibilidade com o Estado de Direito, como ensina SÉRVULO CORREIA,
Revisitando o Estado, p. 741, e, bem assim, DIOGO FREITAS DO AMARAL / MARIA DA GLÓRIA
GARCIA, O estado de necessidade, p. 472,
239 Neste sentido, RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 24.
240 Verificados, claro está, os pressupostos previstos para o direito à indemnização, por responsabilidade por
ato lícito (artigo 16.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro).
241 Também parecendo inclinar-se nesse sentido, vide DIOGO CALADO, O novo regime da suspensão de
eficácia, p. 210 e 222.
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necessidade242 (ao invés do que se poderá eventualmente sustentar em relação à resolução
fundamentada que sempre exigiria uma avaliação do interesse público e a tomada de
decisão que pesasse os vários interesses públicos em presença).
Já quanto à segunda questão que se levanta, a dúvida sobre qual seria o prazo para a
emissão da declaração de estado de necessidade, uma vez que o Projeto nada adiantava
sobre este problema, não poderemos senão conjeturar uma solução que, de alguma forma
possa fazer sentido.
Contudo, parece-nos que, pela própria natureza da figura do estado de necessidade,
importada ela própria do direito substantivo, como vimos, esta não se compagina com a
possibilidade de ser declarada num determinado prazo processual, na medida em que,
como lhe é próprio, pode verificar-se a qualquer momento.
Assim, tendemos a considerar que o estado de necessidade poderia ser declarado pela
Administração em qualquer momento do processo até ao limite lógico do decretamento da
providência, caso em que já estaríamos a falar de um novo agir da Administração, desta vez
externo ao processo, e que teria que ser avaliado fora deste incidente, de acordo com as
regras substantivas que lhe são próprias, e que não cabe analisar nesta sede, por escapar ao
escopo do presente estudo.
Tudo visto, e não obstante as dúvidas que cremos que subsistiriam face a questões pontuais
deste regime, parece poder afirmar-se que, constituindo-se como uma inevitável exceção à
regra geral, a introdução desta figura constituiria uma válvula de segurança do sistema que,
tudo visto, o tornaria bastante equilibrado.

4.3.3.2. A mudança de paradigma decorrente da eliminação da resolução
fundamentada
A alteração porventura mais relevante no âmbito do regime em análise, trazida pelo Projeto
de Revisão, seria, efetivamente, o facto de o efeito suspensivo automático, decorrente da
mera citação da providência cautelar à entidade requerida, apenas poder terminar, exceto,

Sobre estas classificações vide MARCELO REBELO DE SOUSA / ANDRÉ SALGADO DE MATOS,
Direito Administrativo Geral, Tomo III, 2.ª ed., D. Quixote, 2006, p. 97. Em sentido algo diverso vide HARMUT
MAURER, Droit Administratif Allemand, L.G.D.J, 1994, p. 215: “Ils établissent l’existence d’un droit ou d’une
qualité juridique propre à une personne”.
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como vimos, em caso de estado de necessidade, por meio de uma decisão judicial e já não
apenas através da emissão de uma resolução fundamentada pela entidade requerida243.
Assim, desapareceria esta figura sui generis244 tendo, porventura, a Comissão Revisora optado
pela sua eliminação em vez da sua reforma a fim de moderar o seu uso abusivo, algo que,
de acordo com TIAGO DUARTE, poderia eventualmente ser alcançado se se permitisse a
impugnação urgente da resolução fundamentada245.
Note-se, na posição deste Autor, que este parece manifestar a sua concordância com
DIOGO CALADO, para quem a resolução fundamentada se manteria inevitavelmente,
sendo essa a forma utilizada para a entidade requerida invocar e fundamentar a existência
de estado de necessidade246.
Porém, não podemos corroborar totalmente esta posição que nos parece demasiado
formalista, ou seja, é um facto que a declaração de estado de necessidade, por exigência
constitucional, teria que ser fundamentada, mas parece-nos que apenas por conveniência
terminológica se poderia apelidar tal ato administrativo – o de declaração de estado de
necessidade – de resolução fundamentada.
Pelo contrário, preferimos adotar uma postura substancialista, perante a qual, como já
tentámos explanar supra, uma mera alegação de grave prejuízo para o interesse público é em
tudo diferente da fundamentação sobre a verificação dos pressupostos objetivos de que
depende o estado de necessidade, muito mais exigente e, principalmente, objetivamente
sindicável por depender de pressupostos concretos.
Aliás, tão-pouco se descortina a posição de DIOGO CALADO que, após escalpelizar os
pressupostos de que depende a verificação do estado de necessidade247 e concluir que «é
bem diferente a fórmula legal aqui presente, “do grave prejuízo para o interesse público”»248
e acrescentando, mais adiante, que «em rigor, é substancialmente distinto remeter a
Administração para um vago “gravemente prejudicial para o interesse público”, facilmente
manipulável, do que para um estado de necessidade»249, por fim, acaba por tomar partido

TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 85.
Sobre cuja natureza já nos pronunciámos.
245 TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 85.
246 TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 85, nota 13; DIOGO CALADO, O novo regime da
suspensão de eficácia, p. 217.
247 DIOGO CALADO, O novo regime da suspensão de eficácia, p. 215-216.
248 DIOGO CALADO, O novo regime da suspensão de eficácia, p. 216.
249 DIOGO CALADO, O novo regime da suspensão de eficácia, p. 217.
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por uma posição que consideramos formalista, equiparando a figura da declaração de
estado de necessidade à da resolução fundamentada.
Por outro lado, outras ecos se ouviram na doutrina prevendo um potencial aumento das
providências cautelares – sobretudo das que têm como propósito principal o
aproveitamento “político-mediático” do efeito suspensivo automático produzido pela
citação do requerimento inicial – efeito esse que tenderia a prolongar-se durante mais
tempo (até uma eventual decisão judicial no sentido do levantamento desse mesmo efeito)
– uma vez que a entidade requerida ou os beneficiários, para lhe por termo, teriam que
requerer ao tribunal o seu levantamento250.
Com efeito, o tribunal, antes de decidir, teria de permitir o exercício do direito de
contraditório ao requerente da providência cautelar, o que ocorreria em 5 dias, devendo
depois decidir em 5 dias.
Ora, de acordo com TIAGO DUARTE, esses prazos seriam irrealistas, até pelo facto de a
decisão a tomar pelo tribunal passar a ser mais complexa (por haver mais interesses a
ponderar – um público e dois privados em oposição, tendencialmente).
Na verdade, enquanto a intervenção do tribunal nos casos em que é suscitada pelo
requerente da providência cautelar a ineficácia de atos de execução praticados ao abrigo de
uma resolução fundamentada, se resume, na prática, a uma apreciação “sobre se a entidade
administrativa demonstrou tempestiva e fundamentadamente que o diferimento da
execução do ato suspendendo seria causador de graves perturbações para o interesse
público”251, com a opção apresentada pelo Projeto de Revisão, o critério ao qual o tribunal
deveria recorrer para decidir o levantamento do efeito automático, de acordo com o n.º2
do artigo 128.º teria que passar por uma ponderação de interesses públicos e privados em
presença, nos termos do n.º 2 do artigo 120 do Projeto, o que levou TIAGO DUARTE a
sustentar que haveria, no fundo, uma pré-decisão da providência cautelar, antes desta ser
decidida, usando os mesmos critérios que deveriam ser usados para a decisão sobre o seu
decretamento252.
Com efeito, este autor manifestou-se bastante crítico da solução apresentada no Projeto,
pelo que cremos ser útil proceder a um levantamento dos pontos que identificou como
perniciosos no Projeto, a fim de nos pronunciarmos sobre os mesmos.
Assim, TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 85-86.
TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 86.
252 Assim, TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 86.
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Em primeiro lugar, e na sequência da crítica ora apontada, foi sustentado que a alteração
prevista permitiria o prolongamento do efeito suspensivo sem qualquer controlo nem da
Administração nem do tribunal, ficando na mão do requerente, independentemente da
valia da sua pretensão, suspender um ato administrativo durante um período mais ou
menos longo253.
Ora, não se vê que assim fosse, necessariamente, na medida em que, se hoje se critica o
sistema por a Administração ter “sempre na manga” uma Resolução Fundamentada já
preparada, também aqui se pode prever que, pelo menos a Administração, pudesse ter um
requerimento previamente elaborado nos mesmos termos, pelo que não cremos que a
consequência apontada seja assim tão líquida.
Por outro lado, foi apontado que as alterações iriam congestionar ainda mais os tribunais,
passando a haver mais providências cautelares por, à partida, o efeito de suspensão
automática poder ser mais longo, acrescentando que nessas providências poderiam
verificar-se mais casos em que a entidade requerida ou o beneficiário do ato pediriam ao
tribunal o levantamento do efeito suspensivo automático do que os casos existentes
atualmente “em que o requerente vem pedir a declaração de ineficácia dos atos praticados
ao abrigo da resolução fundamentada”254.
Efetivamente, também aqui nos parece que, com o devido respeito, o Autor pode não ter
razão, na medida em que interpor uma providência cautelar não é uma ato banal e sem
custos que qualquer um exerça “por desporto”, pelo que não retiramos essa consequência
como inevitável relativamente ao regime proposto. Ademais, poderíamos até perguntar-nos
sobre a razão pela qual, segundo o Autor, não haverá muitos casos em que o requerente
vem pedir a declaração de ineficácia dos atos praticados ao abrigo da resolução
fundamentada, senão vejamos: se o requerente optou ab initio por interpor a providência,
em princípio, será porque julga ter razão (uma vez que, como já referido, não cremos que
existam muitos “requerentes cautelares quase-profissionais”) e, se assim é, o que o faz
desistir do processo a meio? Será porque se dá por convencido com os argumentos
aduzidos pela Administração na resolução fundamentada ou, porventura, porque se sente a
“lutar contra moinhos de vento”, sendo inútil ou demasiado custosa a sua lide? Enfim,
cremos que estas são questões que extravasam o âmbito deste estudo, mas que, em todo o

253
254

TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 87.
TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 87.
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caso, permitem ilustrar que o problema da posição sustentada por TIAGO DUARTE
poderá não ser de tão simples resposta como à partida possa parecer.
Sob outra perspetiva, foi também apontado que o que a entidade requerida ou o
beneficiário do ato iriam pedir ao tribunal implicaria uma tarefa mais exigente por parte
deste, por ter de proceder a uma ponderação de interesses públicos e privados em
presença, implicando um conhecimento mais profundo da providência cautelar, “não
parecendo que o tribunal possa abstrair-se totalmente da questão de saber se há fumus de
fumus non malus juris, bem como se há fumus de periculum in mora”255 ao proceder à
ponderação dos interesses públicos e privados em presença.
Ora, com o devido respeito, mais uma vez pensamos que esta crítica não tem razão de ser,
dado que o que se pretendia com este novo regime, e cujo aprofundamento parecia
decorrer, genericamente, do espírito da proposta da Comissão Revisora, era precisamente
uma maior proteção dos particulares, garantindo o direito a uma tutela cautelar efetiva, e
não uma falsa tutela em que, na prática, o que sucedia (e sucede) é que a Administração
obsta quase de forma imediata ao efeito automático de suspensão do ato.
Ou seja, o objetivo da alteração parecia ser, precisamente, o de colocar nas mãos do
tribunal uma decisão que estava de forma praticamente exclusiva nas mãos de uma das
partes no litígio.
Por outro lado, aquele que era um procedimento extra-judicial, tal como era considerado
por alguma doutrina256, passaria a ficar dependente de uma ponderação judicial, com as
garantias que daí adviriam ao nível da garantia da tutela jurisdicional efetiva.
No fundo, era de um “equilibrar da balança” que se tratava, ao colocar a Administração e
os particulares num mesmo patamar de um litígio que, naturalmente, caberia aos tribunais
dirimir.
Noutro prisma, apontou-se que a nova solução iria potenciar, ainda mais, que a decisão
judicial que se pronunciasse sobre o pedido de levantamento do efeito suspensivo
automático fosse tomada juntamente com a decisão da providência cautelar propriamente
dita, a fim de poupar tempo e esforço ao tribunal, inclusivamente usando, em parte, os
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TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 87.
MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Art. 128.º do CPTA, p. 5.
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mesmos critérios, o que poderia levar ao incumprimento do prazo legal de decisão do
requerimento de levantamento do efeito suspensivo automático257.
Ora, também aqui, parece-nos que tal asserção não se retira de forma imediata da alteração
proposta, parecendo, com o devido respeito, padecer de alguma “futurologia”. Ademais,
cremos que o legislador se deve ocupar do dever-ser e não do ser, ou, dito de outra forma,
não será porque na prática os prazos não são cumpridos, ou porque os juízes optem por
atuações menos ortodoxas, digamos, que a solução legal deva passar por se acomodar a
esse “estado das coisas”, impedindo a sua evolução e melhoria onde esta se justificar, ou,
ainda, cremos que o raciocínio correto é o de que é o ser que deve acomodar-se ao dever-ser e
não o contrário.
Por último, foi sustentado que se iria trazer para o incidente relativo ao pedido de
levantamento do efeito suspensivo automático as dificuldades de prova hoje existentes
quanto à fundamentação do periculum in mora, neste caso, em relação ao facto de a
suspensão do ato gerar consequências lesivas claramente desproporcionadas para o
beneficiário do ato, sendo estas, geralmente, de verificação futura ou potencial (decorrentes
da não execução do ato) e, por isso, de prova dificultada258.
Parece-nos, porém, tratar-se apenas de se verificarem também dificuldades de prova junto
da outra parte, consequência de resto natural da existência de um litígio. Não se vê em
como se tornaria o sistema mais injusto. Quanto muito, ficaria, neste ponto, igualmente
repartida para todas as partes as dificuldades probatórias, no quadro de um processo
cautelar.

4.3.4.

Apreciação global

Vemos que, a final, neste ponto, o modelo proposto pela Comissão Revisora veio a ser
ignorado em toda a linha pelo legislador, que optou por manter intocado o regime do
artigo 128.º no CPTA, mantendo, assim, todas as dúvidas e motivos de crítica que a
doutrina e jurisprudência já tinham apontado.
Parece-nos que se perdeu uma oportunidade de melhoria do regime, principalmente em
três eixos, no que à tutela jurisdicional efetiva diz respeito.
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TIAGO DUARTE, Providências cautelares, p. 87.
TIAGO DUARTE, Providências cautelares, pp. 87-88.
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Em primeiro lugar, o fim da resolução fundamentada vinha instituir um regime muito mais
favorável aos particulares porque acabava com as “resoluções fundamentadas
antecipadamente preparadas”259 e que são apresentadas imediatamente pela Administração,
inviabilizando por completo toda a pretensão de tutela jurisdicional efetiva dos particulares
através da suspensão de efeitos de um ato que reputam como lesivo para os seus interesses.
Assim, mantém-se um estado de falsa tutela, em que uma das partes do litígio tem um
poder de veto sobre a outra, inviabilizando sistematicamente que esta última possa fazer
valer os seus interesses a não ser através do incidente de declaração de ineficácia de atos de
execução indevida, que, como vimos, traz consigo diversas desvantagens, sendo a mais
saliente das quais o facto de o particular ser obrigado a suportar na sua esfera jurídica tais
atos que considera lesivos para, só então, se poder defender em tribunal.
Em consequência disso, consideramos que o facto de passar a ser um tribunal a decidir da
manutenção ou não do efeito suspensivo automático, em vez de deixar esse poder nas
mãos de uma das partes em litígio, era seguramente muito mais justo e garantístico para os
particulares.
Por outro lado, e no que concerne ao problema da não consideração dos direitos e
interesses legítimos dos contra-interessados, o Projeto de Revisão vinha solucioná-lo, como
vimos, sendo este um dos maiores óbices relativamente à garantia da tutela jurisdicional
efetiva, que assim permanece em vigor.

4.4.

Sugestões em complemento ao modelo defendido

Sem prejuízo de acharmos que o modelo proposto no Projeto de Revisão era equilibrado e
mais vantajoso que o que acabou por vigorar, no que tange à tutela jurisdicional efetiva,
atrevemo-nos a debruçar-nos sobre o regime e propor alguns contributos que nos parecem
positivos para uma eventual futura revisão, obviando também aos eventuais riscos de abuso
do estado de necessidade.

De cuja prejudicialidade para a garantia da tutela jurisdicional efetiva dos particulares deu nota
FERNANDA MAÇÃS, O contencioso cautelar, in CARLA AMADO GOMES / ANA FERNANDA
NEVES / TIAGO SERRÃO, Comentários à Revisão do ETAF e do CPTA, AAFDL, 2016, pp. 576-578 –
embora a autora aplauda o abandono da solução proposta pelo Projeto de Revisão.
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Assim, abstratamente, e com base no regime do Projeto de Revisão, parece-nos que se
poderia sustentar um modelo como o que passaremos a propor em seguida260.
O momento inicial seria, necessariamente, aquele em que desse entrada em tribunal o
requerimento de suspensão de eficácia de um ato administrativo. A partir daí, recebido o
duplicado do requerimento pela entidade administrativa, haveria que verificar, antes de
mais, se existia estado de necessidade.
Caso se verificasse estado de necessidade, a entidade administrativa requerida disporia de
um prazo, o mais breve possível, para o declarar, ficando, evidentemente, até à emissão
dessa declaração, impedida de executar o ato e, ao mesmo tempo, obrigada a impedir “que
os serviços competentes ou os beneficiários do ato procedam ou continuem a proceder à
execução”261.
Uma vez emitida a declaração de estado de necessidade, a Administração poderia começar
ou recomeçar a executar o ato tendo, contudo, de submeter, logo que possível, ao tribunal,
uma avaliação da existência do estado de necessidade, que seria, no fundo, uma
fundamentação qualificada da verificação dos pressupostos do estado de necessidade, que
permitisse ao tribunal avaliar se existe, de facto, estado de necessidade e decidir sobre a sua
existência.
Caso o tribunal concluísse pela existência de estado de necessidade, a Administração ou os
beneficiários do ato, poderiam continuar, naturalmente, a sua execução. Se, pelo contrário,
o tribunal decidisse pela não existência de estado de necessidade, então, quer a
Administração, quer os beneficiários do ato teriam que cessar a sua execução.
Por outro lado, e voltando ao momento inicial em que se afere o estado de necessidade,
caso este não existisse, a Administração ficaria, como dissemos, impedida de executar o ato
e obrigada a impedir que os beneficiários (os contra-interessados) o executassem,
verificando-se o efeito suspensivo.
Perante esta situação, a Administração ou os contra-interessados poderiam alegar, junto do
tribunal (i) grave prejuízo para o interesse público na não execução do ato, no caso da
Administração, ou (ii) consequências desproporcionadas para o particular devido à não
execução do ato, no caso de ser este a produzir a alegação, pugnando, assim, pelo
levantamento do efeito suspensivo.
260
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Para uma visão esquemática do que adiante se propõe, vide Anexo 1.
N.º 1 do artigo 128.º do Projeto de Revisão do CPTA de 2015.
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Nesse caso, ao tribunal caberia decidir se se verificava (i) ou (ii), “havendo lugar, na
decisão, à aplicação do critério previsto no n.º 2 do artigo 120.º”262. Em caso de decidir
afirmativamente, seja pela verificação de (i) ou (ii), o efeito suspensivo seria levantado e a
Administração ou os contra-interessados poderiam iniciar ou reiniciar a execução do ato.
Já se, pelo contrário, o tribunal decidisse pela não verificação de (i) ou (ii), então, manterse-ia, naturalmente, a suspensão da execução da eficácia do ato, pelo que tanto a
Administração como os contra-interessados continuariam impedidos de o executar.
Cremos que este modelo responderia a algumas das preocupações que foram sendo
levantadas pela doutrina bem como ao objetivo de proteção dos interesses legítimos dos
particulares e de promoção da garantia da tutela jurisdicional efetiva dos mesmos.
Contudo, evidentemente, este modelo só poderia ter aplicação nestes moldes caso o
eventual estado de necessidade de que falamos fosse pré-existente ao requerimento de
suspensão de eficácia, razão pela qual cremos ser possível traçar um prazo para a emissão
da sua declaração.
Se, pelo contrário, se tratasse de uma situação de estado de necessidade superveniente ao
requerimento de suspensão de eficácia, cremos que, como já atrás sustentámos, o mesmo
não poderia estar sujeito a prazo, pela própria “natureza das coisas”, podendo tal
declaração ser emitida a qualquer momento, com o limite lógico do decretamento da
providência, momento após o qual esta declaração consubtanciaria já um novo agir da
Administração, externo ao processo, pelo que alheio ao objeto do nosso estudo.
Não obstante, suscita-se ainda a questão de saber o que sucederia se se verificasse um
estado de necessidade superveniente ao requerimento de suspensão do ato, caso em que,
efetivamente, teria de poder ser declarado a qualquer momento, nos limites em que vimos,
sem prejuízo de posterior sujeição a avaliação do mesmo pelo tribunal.
Parece-nos, contudo, que a situação não seria problemática, e a tramitação deveria ser
exatamente a mesma que descrevemos. O único óbice que nos parece que se poderia
levantar seria o de eventualmente o incidente já estar no estádio em que o juiz já se tivesse
pronunciado pela verificação de (i) grave prejuízo para o interesse público na não execução
do ato, no caso da Administração, ou (ii) consequências desproporcionadas para o
particular devido à não execução do ato, decidindo favoravelmente o levantamento da
suspensão.
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N.º 2 do artigo 128.º do Projeto de Revisão de 2015, in fine.
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Sucede, porém, que essa pronúncia judicial não teria incidido, evidentemente, sobre o
estado de necessidade entretanto declarado (por ser de verificação superveniente). E
mesmo que já tivesse havido uma pronúncia judicial pela não verificação de um estado de
necessidade declarado ab initio, ou seja, prévio ao pedido de suspensão do ato, essa
pronúncia seria sobre um outro fundamento de estado de necessidade, pelo que em nada
contenderia com uma posterior declaração de um estado de necessidade distinto entretanto
verificado.
Assim, parece-nos que uma superveniente declaração de estado de necessidade em nada
contenderia com uma decisão judicial já tomada em sede deste incidente263.
Contudo, e não nos parece demais sublinhar, essa declaração superveniente teria sempre de
ser sujeita à mesma avaliação descrita supra e, evidentemente, sempre seria sindicável, ou
seja, o estado de necessidade seria declarado, o ato poderia ser executado, tendo a
Administração que remeter ao tribunal a sua fundamentação, assim que possível.
Só assim, parece-nos, se poderia obviar ao perigo de utilização indevida desta figura por
parte da Administração, transformando esta declaração de estado de necessidade numa
espécie de resolução (qualificadamente) fundamentada.

5.

Conclusões finais

Cremos que as conclusões gerais a que chegámos já foram sendo expressas ao longo do
estudo, particularmente quando procedemos à apreciação global do regime proposto pelo
Projeto de Revisão que, em nosso entender, teriam trazido melhorias significativas a um
modelo que, por não terem sido adotadas, continua a trazer consigo todos os problemas e
dúvidas que a doutrina foi apontando ao longo dos anos de vigência do CPTA, pelo que
nos parece ter-se tratado, efetivamente, de uma oportunidade perdida.
Porém, cumpre agora apresentar, de forma mais sistemática, as ideias-força que nos parece
que podem ser retiradas da análise que se pretendeu empreender.
I.

Quanto à questão da inconstitucionalidade da norma habilitante dos atos
praticados ao abrigo do n.º 2 do artigo 128.º e à questão da posição dos contrainteressados, um dos pontos que nos parece mais relevante no que concerne à

Com interesse sobre este ponto, relativamente ao estado de necessidade enquanto causa legítima de
inexecução de sentença administrativa, veja-se SÉRVULO CORREIA, Revisitando o Estado, pp. 729-730.
263

65

tutela jurisdicional efetiva, no caso, dos contra-interessados, o Projeto de
Revisão trazia uma melhoria significativa, ao passar a conferir, e de forma
expressa, legitimidade ao beneficiário do ato (n.º2 do artigo 128.º do Projeto),
para requerer ao tribunal o levantamento da proibição de executar o ato,
devendo o tribunal ponderar todos os interesses envolvidos, aqui se incluindo
os do contra-interessado e não apenas os do requerente e os da entidade
requerida, ao tomar a decisão sobre a manutenção ou não do efeito suspensivo
automático do ato em causa.
II.

Já quanto à questão de saber se o regime do artigo 128.º se aplicaria ou não às
providências pré-contratuais, parece-nos que era de saudar a clarificação
efetuada pelo Projeto de Revisão do CPTA, através da nova redação dada ao
n.º 1 do artigo 132.º do CPTA, que veio esclarecer que o regime do 128.º seria
aplicável aos processos cautelares relativos a procedimentos de formação de
contratos.

III.

Por outro lado, já quanto ao problema de aferição dos critérios de ponderação
a utilizar no incidente de declaração e ineficácia dos atos de execução, por nada
ser dito em qualquer sentido no Projeto de Revisão, não nos parece que este
viesse a ser pacificador das dúvidas da doutrina.

IV.

Já quanto ao debate entre as vantagens da possibilidade de impugnação da
resolução fundamentada face à declaração de ineficácia dos atos de execução
indevida, este deixaria de fazer sentido na medida em que desaparecia a
resolução fundamentada.

V.

Ligada à questão anterior, e também desaparecendo por falta de objeto,
encontrava-se a questão da natureza jurídica da resolução fundamentada, que
poderia, quanto muito, transformar-se numa questão sobre a natureza jurídica
da declaração de estado de necessidade. Porém, tanto num caso como noutro,
e tal como sustentado ao longo do estudo, entendemos estar na presença de
atos administrativos e, como tal, atos impugnáveis jurisdicionalmente.

VI.

Já quanto à questão da articulação entre o regime constante do artigo 128.º
como do artigo 131.º do Projeto de Revisão, com efeito, estre trazia alterações
significativas à questão da articulação entre os regimes do artigo 128.º e do
131.º do CPA. Assim, e desde logo, o disposto no n.º 6 do artigo 128.º do
Projeto, e a remissão para os n.os 3 e 4 do artigo 128.º levada a cabo pelo n.º 5
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do artigo 131.º (na versão de 2015) pareciam demonstrar a vontade dos autores
do Projeto em estender a possibilidade de decretamento provisório aos
processos cautelares de suspensão de eficácia de atos administrativos.
VII.

Por outro lado, facto é que o decretamento provisório da suspensão de eficácia
passaria a constituir um obstáculo, sim, mas ao requerimento de levantamento
do efeito suspensivo automático, mas, apesar de tudo, um obstáculo relativo,
uma vez que, de acordo com o n.º 6 do artigo 131.º do Projeto, os requeridos,
na pendência do processo cautelar, poderiam solicitar o levantamento da
providência provisoriamente decretada, seguindo-se os termos subsequentes,
mediante requerimento devidamente fundamentado, o que, na prática, poderia
ser muito semelhante ao que seria o requerimento para levantamento do efeito
suspensivo automático, em caso deste ter lugar.

VIII.

Concordando com RUI GUERRA DA FONSECA, parece-nos que a
vantagem deste novo modelo seria a hipótese de a Administração dar por
verificada uma situação de estado de necessidade, com as consequências daí
decorrentes, uma vez que, ao contrário do efeito suspensivo automático, o
decretamento provisório constitui uma decisão judicial que, nos termos do
artigo 205.º da Constituição da República Portuguesa, obriga e prevalece sobre
as de quaisquer outras entidades.

IX.

Uma das novidades principais do novo regime seria a referência ao estado de
necessidade no n.º 1 do artigo 128.º do Projeto de Revisão, que expressamente
autorizava, mediante a sua verificação por parte da Administração, que fosse
iniciada ou que prosseguisse a execução do ato suspendendo.

X.

O estado de necessidade, em Direito Administrativo, positivado no n.º 2 do
artigo 3.º e aflorado, igualmente, no n.º 1 do artigo 176.º, ambos do CPA, e
seguindo a posição de RUI GUERRA DA FONSECA, constitui uma
“legitimação de atuação administrativa contra legem, perante situações de facto
extraordinárias ou anormais que, pondo em perigo valores, bens ou interesses
suscetíveis de recondução ao interesse público (da comunidade), geram a
necessidade de uma atuação urgente”264, consubstanciando-se mesmo num
verdadeiro dever de atuação por parte da Administração.
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RUI GUERRA DA FONSECA, A suspensão de eficácia, p. 22.
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XI.

Assim, parece-nos que o estado de necessidade administrativa, assim
entendido, se trataria de uma válvula de segurança do sistema, para situações
perfeitamente anómalas em que o estrito cumprimento da legalidade seria
contrário à própria ideia de Direito plasmada na Constituição.

XII.

Foi defendido que esta figura, além de permitir que a Administração se
substituísse ao legislador, permitir-lhe-ia, igualmente substituir-se ao juiz, na
medida em que o recurso à invocação do estado de necessidade passaria a
constituir uma alternativa ao requerimento de levantamento do efeito
suspensivo automático pela Administração, habilitando-a a ultrapassar um
incidente processual.

XIII.

Contudo, e com a devida vénia pelo Autor (RUI GUERRA DA FONSECA),
esta posição parece-nos merecer um breve reparo: é que, na verdade, não
cremos que se trate de uma verdadeira alternativa da qual a Administração possa
dispor, na medida em que, pelo menos no plano do dever-ser, a invocação do
estado de necessidade administrativa dependerá de ver verificados os seus
pressupostos, não sendo um poder discricionário da Administração, como
aliás, o Autor vem a reconhecer. Por esta razão, cremos que, em rigor dos
termos, não se tratará, aqui, de uma verdadeira alternativa.

XIV.

Assim, na esteira da conclusão de RUI GUERRA DA FONSECA, poderá
entender-se que a inclusão da figura do estado de necessidade administrativa
no n.º 1 do artigo 128.º do Projeto de Revisão viria dar um novo ímpeto
justificativo ou habilitante à autotutela administrativa em termos, no mínimo,
tão intensos quanto os resultantes da figura da anterior resolução
fundamentada - no fundo, reequilibrando o sistema, diríamos.

XV.

E, perante a eventual crítica de que a prática hoje existente de a Administração
recorrer sistematicamente ao grave prejuízo para o interesse público, poderia
ser substituída por uma invocação do estado de necessidade, abusando assim
desta figura, parece-nos sustentável defender que seria substancialmente
distinta a mera remissão da Administração para algo “gravemente prejudicial
para o interesse público” da remissão, obviamente fundamentada, para um
estado de necessidade que, como vimos, se trata de um instituto já
devidamente estudado pela doutrina e jurisprudência, tendo ademais que
fundamentar o preenchimento dos seus pressupostos que, para além disso,
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seriam fiscalizáveis pelo juiz administrativo, sem que se visse coartado pelo
impedimento de fiscalização de zonas de livre valoração administrativa, por
força do princípio da separação de poderes, uma vez que se trataria, aqui, de
uma apreciação objetiva da verificação dos pressupostos, e já não de uma
apreciação do grave prejuízo para o interesse público.
XVI.

Por outro lado, note-se que o próprio artigo 128.º do Projeto fornecia, ele
próprio, um enquadramento redutor da admissibilidade do estado de
necessidade para efeito do seu n.º 1. Assim, de acordo com o n.º 5, quando,
nos termos do n.º 2, a entidade requerida houvesse requerido o levantamento
do efeito suspensivo automático com carácter de urgência, o juiz promoveria
uma audiência oral, no prazo de 48 horas, no termo da qual a decisão seria
tomada imediatamente.

XVII.

Tendo isto em mente, parece ser de concluir, com RUI GUERRA DA
FONSECA, que a Administração só poderia evitar este incidente processual,
com justificação em estado de necessidade, quando fosse desproporcional
aguardar até mesmo um prazo tão curto para iniciar ou prosseguir a execução
do ato.

XVIII.

Em todo o caso, como aliás já referimos, a alegação da Administração da
existência de estado de necessidade sempre seria controlável pelo juiz,
conforme previsto no n.º 3 do artigo 128.º, podendo o requerente defender a
sua não verificação e, em consequência, o carácter indevido da execução.

XIX.

Parece-nos, contudo, que subsistiriam algumas dúvidas quanto à figura do
estado de necessidade, nomeadamente quanto à sua forma e natureza e quanto
ao prazo para a emissão da sua declaração pela Administração.

XX.

Quando à primeira dúvida, a questão que se coloca é a de saber se a declaração
de estado de necessidade consubstanciaria ou não um ato administrativo que,
consequentemente, deveria ser fundamentado e necessariamente impugnável,
sendo uma questão bastante próxima da da natureza da resolução
fundamentada.

XXI.

Contudo, parece-nos ser de concluir, por considerarmos que tal declaração
encerraria em si os caracteres tipicamente apontados como definidores do ato
administrativo, que esta revestiria a natureza de ato administrativo pelo que
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deveria, naturalmente, ser fundamentada, e consequentemente, seria
impugnável.
XXII.

Porém, refira-se que cremos que se trataria de um ato administrativo
meramente declarativo ou verificativo de um facto que lhe é pré-existente, no
caso, o estado de necessidade.

XXIII.

Já quanto à segunda questão que se levanta, a dúvida sobre qual seria o prazo
para a emissão da declaração de estado de necessidade, uma vez que o Projeto
nada adiantava sobre este problema, não pudemos senão conjeturar uma
solução que, de alguma forma, possa fazer sentido.

XXIV.

Parece-nos que, pela própria natureza da figura do estado de necessidade,
importada ela própria do direito substantivo, esta não se compagina com a
possibilidade de ser declarada num determinado prazo processual, na medida
em que, como lhe é próprio, pode verificar-se a qualquer momento.

XXV.

Assim, tendemos a considerar que o estado de necessidade poderia ser
declarado pela Administração em qualquer momento do processo até ao limite
lógico do decretamento da providência, caso em que já estaríamos a falar de
um novo agir da administração, desta vez externo ao processo, e que teria que
ser avaliado fora deste incidente, de acordo com as regras substantivas que lhe
são próprias, e que não cabe analisar nesta sede, por escapar ao escopo do
presente estudo.

XXVI.

Porém, se estivermos a falar de um estado de necessidade prévio ao pedido de
suspensão da eficácia do ato, cremos que a declaração de estado de necessidade
por parte da Administração se deveria fazer no mais curto prazo possível, pois
só isso parece compaginar-se com a urgência inerente a uma situação de estado
de necessidade.

XXVII.

Assim, e não obstante as dúvidas que cremos que subsistiriam face a questões
pontuais deste regime, parece poder afirmar-se que, constituindo-se como uma
inevitável exceção à regra geral, a introdução da figura do estado de
necessidade constituiria uma válvula de segurança do sistema que, tudo visto, o
tornaria bastante equilibrado.

XXVIII.

A alteração, porventura, mais relevante no âmbito do regime em análise,
trazida pelo Projeto de Revisão, seria, efetivamente, o facto de o efeito
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suspensivo automático, decorrente da mera citação da providência cautelar à
entidade requerida, apenas poder terminar, exceto em caso de estado de
necessidade, por meio de uma decisão judicial e já não apenas através da
emissão de uma resolução fundamentada pela entidade requerida - tratando-se,
de facto, de uma mudança de paradigma neste regime.
XXIX.

Levantou-se, contudo, a hipótese de, na prática, se manter a figura da resolução
fundamentada, sendo essa a forma utilizada para a entidade requerida invocar e
fundamentar a existência de estado de necessidade.

XXX.

Porém, não podemos corroborar totalmente esta posição que nos parece
demasiado formalista, ou seja, é um facto que a declaração de estado de
necessidade, por exigência constitucional, teria que ser fundamentada, mas
parece-nos que apenas por conveniência terminológica se poderia apelidar tal
ato administrativo – o de declaração de estado de necessidade – de resolução
fundamentada.

XXXI.

Pelo contrário, preferimos adotar uma postura substancialista, perante a qual,
uma mera alegação de grave prejuízo para o interesse público é em tudo
diferente da fundamentação sobre a verificação dos pressupostos objetivos de
que depende o estado de necessidade, muito mais exigente e, principalmente,
objetivamente sindicável por depender de pressupostos concretos.

XXXII.

Por outro lado, foi sustentado que a alteração prevista permitiria o
prolongamento do efeito suspensivo sem qualquer controlo, nem da
administração

nem

do

tribunal,

ficando

na

mão

do

requerente,

independentemente da valia da sua pretensão, suspender um ato administrativo
durante um período mais ou menos longo.
XXXIII.

Ora, não se vê que assim fosse, necessariamente, na medida em que, se hoje se
critica o sistema por a Administração ter “sempre na manga” uma resolução
fundamentada já preparada, também aqui se pode prever que, pelo menos a
Administração, pudesse ter um requerimento preparado nos mesmos termos,
pelo que não cremos que a consequência apontada fosse assim tão líquida.

XXXIV.

Foi também apontado que as alterações iriam congestionar ainda mais os
tribunais, passando a haver mais providências cautelares por, à partida, o efeito
de suspensão automática poder ser mais longo, acrescentando-se que nessas
providências poderiam verificar-se mais casos em que a entidade requerida ou
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o beneficiário do ato pediriam ao tribunal o levantamento do efeito suspensivo
automático do que os casos existentes atualmente em que o requerente pede a
declaração de ineficácia dos atos praticados ao abrigo da resolução
fundamentada.
XXXV.

Efetivamente, também aqui nos parece que a crítica poderia não ter razão de
ser, na medida em que interpor uma providência cautelar não é uma ato banal e
sem custos, pelo que não retiramos essa consequência como inevitável
relativamente ao regime proposto.

XXXVI.

Sob outra perspetiva, foi também apontado que o que a entidade requerida ou
o beneficiário do ato iriam pedir ao tribunal implicaria uma tarefa mais exigente
por parte deste, por ter de proceder a uma ponderação de interesses públicos e
privados em presença, implicando um conhecimento mais profundo da
providência cautelar, podendo levar a que o tribunal tivesse que apreciar a
questão de saber se há fumus de fumus non malus juris, bem como se há fumus de
periculum in mora ao proceder à ponderação dos interesses públicos e privados
em presença.

XXXVII. Ora, com o devido respeito, mais uma vez, pensamos que esta crítica não
parece razoável, dado que o que se pretendia com este novo regime e cujo
aprofundamento parecia decorrer, genericamente, do espírito da proposta da
Comissão Revisora, era precisamente uma maior proteção dos particulares,
garantindo o direito a uma tutela cautelar efetiva, e não uma falsa tutela em
que, na prática, o que sucedia (e sucede) é que a Administração obsta quase de
forma imediata ao efeito automático de suspensão do ato.
XXXVIII. Ou seja, o objetivo da alteração parecia ser, precisamente, o de colocar nas
mãos do tribunal uma decisão que estava de forma praticamente exclusiva nas
mãos de uma das partes no litígio.
XXXIX.

Por outro lado, aquele que era um procedimento extrajudicial, tal como era
considerado por alguma doutrina, passaria a ficar dependente de uma
ponderação judicial, com as garantias que daí adviriam ao nível da garantia da
tutela jurisdicional efetiva.

XL.

No fundo, era de um “equilibrar da balança” que se tratava, ao colocar a
Administração e os particulares num mesmo patamar de um litígio que,
naturalmente, caberia aos tribunais dirimir.
72

XLI.

Noutro prisma, apontou-se que a nova solução iria potenciar ainda mais que a
decisão judicial que se pronunciasse sobre o pedido de levantamento do efeito
suspensivo automático fosse tomada juntamente com a decisão da providência
cautelar propriamente dita, a fim de poupar tempo e esforço ao tribunal,
inclusivamente usando, em parte, os mesmos critérios, o que poderia levar ao
incumprimento do prazo legal de decisão do requerimento de levantamento do
efeito suspensivo automático.

XLII.

Ora, também aqui, parece-nos que tal asserção não se retira de forma imediata
da alteração proposta. Ademais, cremos que o legislador se deve ocupar do
dever-ser e não do ser, ou, dito de outra forma, não será porque na prática os
prazos não são cumpridos, ou porque os juízes optem por atuações menos
ortodoxas, que a solução legal deva passar por se acomodar a esse “estado das
coisas”, impedindo a sua evolução e melhoria onde esta se justifique.

XLIII.

Por último, foi sustentado que se iria trazer para o incidente relativo ao pedido
de levantamento do efeito suspensivo automático as dificuldades de prova hoje
existentes quanto à fundamentação do periculum in mora, neste caso, em relação
ao facto de a suspensão do ato gerar consequências lesivas claramente
desproporcionadas para o beneficiário do ato, sendo estas, geralmente, de
verificação futura ou potencial (decorrentes da não execução do ato) e, por
isso, de prova dificultada.

XLIV.

Efetivamente, esta crítica parece ser equilibrada. Porém, tratar-se-ia apenas de
se verificarem também dificuldades de prova junto da outra parte,
consequência de resto natural quando uma parte alega um facto e pretende dele
fazer prova. Não se vê em como se tornaria o sistema mais injusto. Quanto
muito, ficaria, neste ponto, igualmente injusto para todas as partes que tenham
de fazer prova.

XLV.

Tendo o modelo proposto pela Comissão Revisora vindo a ser preterido face à
manutenção do regime já existente, somos forçados a concluir que se manterão
todas as dúvidas e motivos de crítica que a doutrina e jurisprudência já tinham
apontado.

XLVI.

Parece-nos que se perdeu uma oportunidade de melhoria do regime no que à
tutela jurisdicional efetiva diz respeito.
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XLVII.

Em primeiro lugar, o fim da resolução fundamentada vinha instituir um regime
muito mais favorável aos particulares porque acabava com as “resoluções
fundamentadas

pré-feitas”

e

que

são

apresentadas

imediatamente,

inviabilizando por completo toda a pretensão de tutela jurisdicional efetiva dos
particulares através da suspensão de efeitos de um ato que reputam como
lesivo para os seus interesses.
XLVIII.

Assim, mantém-se uma estado de falsa tutela, em que uma das partes do litígio
tem um poder de veto sobre a outra, inviabilizando sistematicamente que esta
última possa fazer valer os seus interesses a não ser através do incidente de
declaração de ineficácia de atos de execução indevida, que, como vimos, traz
consigo diversas desvantagens, sendo a mais saliente das quais o facto de o
particular ser obrigado a suportar na sua esfera jurídica tais atos que considera
lesivos para, só então, se poder defender em tribunal.

XLIX.

Assim, consideramos que o facto de passar a ser um tribunal a decidir da
manutenção ou não do efeito suspensivo automático, em vez de deixar esse
poder nas mãos de uma das partes em litígio, era seguramente muito mais justo
e garantístico para os particulares.

L.

Por outro lado, e no que concerne ao problema da não consideração dos
direitos e interesses legítimos dos contra-interessados, o Projeto de Revisão
vinha solucioná-lo, como vimos, sendo este um dos maiores óbices
relativamente à garantia da tutela jurisdicional efetiva, que assim permanece em
vigor.

LI.

Sem prejuízo de considerarmos que o modelo proposto no Projeto de Revisão
era equilibrado e mais vantajoso que o que acabou por vigorar, no que tange à
tutela jurisdicional efetiva, atrevemo-nos a debruçar-nos sobre o regime e
propor alguns contributos que nos parecem positivos para uma eventual futura
revisão, obviando também aos eventuais riscos de abuso do estado de
necessidade.

LII.

Assim, abstratamente, e com base no regime do Projeto de Revisão, parece-nos
que se poderia sustentar um modelo como o que apresentámos supra e cujos
traços essenciais cabe agora relembrar.

LIII.

O momento inicial seria aquele em que desse entrada em tribunal o
requerimento de suspensão de eficácia de um ato administrativo. A partir daí,
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recebido o duplicado do requerimento pela entidade administrativa, haveria
que verificar, antes de mais, se existia estado de necessidade.
LIV.

Caso este se verificasse, a entidade administrativa requerida disporia de um
prazo tão breve quanto possível para o declarar, ficando, evidentemente, até à
emissão dessa declaração, impedida de executar o ato e, ao mesmo tempo,
obrigada a impedir “que os serviços competentes ou os beneficiários do ato
procedam ou continuem a proceder à execução”265.

LV.

Uma vez emitida a declaração de estado de necessidade, a Administração
poderia começar ou recomeçar a executar o ato, tendo, contudo, de submeter,
logo que possível ao tribunal, uma avaliação da existência do estado de
necessidade, que seria, no fundo, uma fundamentação qualificada da
verificação dos pressupostos do estado de necessidade, que permitisse ao
tribunal avaliar e decidir sobre a existência de estado de necessidade.

LVI.

Caso o tribunal concluísse pela existência de estado de necessidade, a
Administração ou os beneficiários do ato poderiam continuar a sua execução.

LVII.

Se, pelo contrário, o tribunal decidisse pela não existência de estado de
necessidade, então, quer a Administração, quer os beneficiários do ato teriam
que cessar a sua execução.

LVIII.

Por outro lado, e voltando ao momento inicial em que se afere o estado de
necessidade, caso este não existisse, a administração ficaria, como dissemos,
impedida de executar o ato e obrigada a impedir que os beneficiários o
executassem, verificando-se o efeito suspensivo.

LIX.

Perante esta situação, a Administração ou os contra-interessados poderiam
alegar, junto do tribunal (i) grave prejuízo para o interesse público na não
execução do ato, no caso da Administração, ou (ii) consequências
desproporcionadas para o particular devido à não execução do ato, no caso de
ser este a produzir a alegação, pugnando, deste modo, pelo levantamento do
efeito suspensivo.

LX.

Nesse caso, ao tribunal caberia decidir se se verificava (i) ou (ii), “havendo
lugar, na decisão, à aplicação do critério previsto no n.º 2 do artigo 120.º”266.

265
266

N.º 1 do artigo 128.º do Projeto de Revisão do CPTA de 2015.
N.º 2 do artigo 128.º do Projeto de Revisão de 2015, in fine.
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LXI.

Em caso de decidir afirmativamente, seja pela verificação de (i) ou (ii), o efeito
suspensivo seria levantado e a Administração ou os contra-interessados
poderiam iniciar ou reiniciar a execução do ato.

LXII.

Já se, pelo contrário, o tribunal decidisse pela não verificação de (i) nem (ii),
então, manter-se-ia a suspensão da execução da eficácia do ato, pelo que tanto
a Administração como os contra-interessados continuariam impedidos de o
executar.

LXIII.

Parece-nos que este modelo responderia a algumas das preocupações que
foram sendo levantadas pela doutrina, assim como ao objetivo de proteção dos
interesses legítimos dos particulares e de promoção da garantia da tutela
jurisdicional efetiva dos mesmos.

LXIV.

Note-se, porém, que este modelo só faria sentido caso o eventual estado de
necessidade de que falamos fosse pré-existente ao requerimento de suspensão
de eficácia, razão pela qual cremos ser possível traçar um prazo para a emissão
da sua declaração.

LXV.

Assim, se, pelo contrário, se tratasse de uma situação de estado de necessidade
superveniente ao requerimento de suspensão de eficácia, cremos que, como já
atrás sustentámos, o mesmo não poderia estar sujeito a prazo, pela própria
“natureza das coisas”, podendo tal declaração ser emitida a qualquer momento,
com o limite lógico do decretamento da providência, momento após o qual
esta declaração consubtanciaria já um novo agir da Administração, externo ao
processo em causa, e, como tal, alheio ao objeto do nosso estudo.

LXVI.

Nestes termos, poderia suscitar-se a questão de saber o que sucederia num caso
de declaração de estado de necessidade superveniente ao requerimento de
suspensão do ato, caso em que, efetivamente, teria de poder ser declarado a
qualquer momento, nos limites em que vimos, sem prejuízo de posterior
sujeição a avaliação do mesmo pelo tribunal.

LXVII.

Parece, porém, que não se levantariam problemas de maior e a tramitação
deveria ser exatamente a mesma atrás descrita.

LXVIII.

A única dúvida que nos parece que se poderia levantar seria a de eventualmente
o incidente já estar no estádio em que o juiz já se tivesse pronunciado pela
verificação de (i) grave prejuízo para o interesse público na não execução do
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ato, no caso da Administração, ou (ii) consequências desproporcionadas para o
particular devido à não execução do ato, decidindo favoravelmente o
levantamento da suspensão.
LXIX.

Note-se, porém, que essa pronúncia judicial não teria incidido, evidentemente,
sobre o estado de necessidade entretanto declarado (por ser superveniente). E,
mesmo que já tivesse havido uma pronuncia judicial pela não verificação de um
estado de necessidade prévio ao pedido de suspensão do ato, essa pronúncia
seria sobre um outro estado de necessidade, pelo que em nada contenderia com
uma posterior declaração de um estado de necessidade entretanto verificado.

LXX.

Em suma, parece-nos que uma superveniente declaração de estado de
necessidade em nada contenderia com uma decisão judicial já tomada em sede
deste incidente.

LXXI.

Porém, deve sublinhar-se que cremos que essa declaração superveniente teria
sempre de ser sujeita à mesma avaliação descrita supra, e evidentemente,
sempre seria sindicável, ou seja, o estado de necessidade seria declarado, o ato
poderia ser executado, tendo a Administração que remeter ao tribunal a sua
fundamentação, no mais breve prazo possível.

LXXII.

Deste modo, cremos ser possível neutralizar o perigo de utilização indevida
desta figura por parte da Administração, transformando esta declaração de
estado de necessidade numa espécie de resolução (qualificadamente)
fundamentada.

LXXIII.

Tudo visto, parece-nos que o regime proposto no Projeto de Revisão do
CPTA seria mais vantajoso na ótica da tutela jurisdicional efetiva dos
particulares, sendo ainda passível de eventuais alterações, como as que nos
atrevemos a propor neste estudo, a fim de obviar aos perigos que a doutrina
foi apontando ao longo da discussão sobre a Revisão do CPTA.
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