
PODERES DE COGNIÇÃO DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS
RELATIVAMENTE A ACTOS PRATICADOS
NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLÍTICA

JORGE DE SOUSA
O autor sugere um conceito restrito de actos políticos, cingindo-o aos actos dos órgãos

superiores do Estado. Mesmo estes, comportam ainda uma limitação, para efeitos de sindicabi-
lidade judicial, no que respeita a actos que contendam com direitos, liberdades e garantias pes-
soais, devendo, porém, esse controlo ater-se ao necessário para salvaguarda do direito, liber-
dade ou garantia em causa e não à globalidade do acto.

Existem também limites à actuação dos tribunais no que concerne a actos praticados no exer-
cício da função administrativa e que determinam que tal controlo se contenha na verificação da
ofensa dos princípios jurídicos que a condicionam e não da conveniência ou oportunidade da res-
pectiva actuação, sendo, em principio, um controlo pela negativa.

O autor aborda situações concretas em que se têm colocado estas questões, nomeada-
mente uma decisão que determinou o encerramento de uma sala de partos.

1. ALTERAÇÕES NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA
RELATIVAMENTE A ACTOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO POLÍTICA
1.1. O ETAF de 1984 e o ETAF de 2002
O ETAF (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) de 1984, no seu

art. 4.º, n.º 1, alínea a), estabeleceu que
«Estão excluídos da jurisdição administrativa e fiscal os recursos e

as acções que tenham por objecto:
a) actos praticados no exercício da função política e responsabilidade

pelos danos decorrentes desse exercício.»
O ETAF de 2002, no seu art. 4.º, n.º 2, alínea a), estabelece que está

«excluída do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal a aprecia-
ção de litígios que tenham por objecto a impugnação de actos» «prati-
cados no exercício da função política e legislativa».
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Ao contrário do que sucede como o ETAF de 1984, o ETAF de 2002 con-
tém, no n.º 1 do seu art. 4.º, uma lista não exaustiva1 dos tipos de litígios cuja
apreciação compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal

Nas alíneas g) e h) do n.º 1 do mesmo art. 4.º estabelece-se que
«Compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a apre-

ciação de litígios que tenham nomeadamente por objecto:
g) questões em que, nos termos da lei, haja lugar a responsabili-

dade civil extracontratual das pessoas colectivas de direito público,
incluindo a resultante do exercício da função jurisdicional e da
função legislativa e

h) responsabilidade civil extracontratual dos titulares de órgãos, fun-
cionários, agentes e demais servidores públicos.»

Não foi definido de forma explícita o conceito de actos praticados no
exercício da função política, para efeito de delimitação do âmbito da jurisdi-
ção administrativa. Também não é feita uma indicação do tipo de actos dos
órgãos superiores do Estado que, pela sua natureza e proveniência, se con-
sideram contenciosamente inimpugnáveis2, pois a lista que consta do n.º 3 do
art. 4.º do ETAF de 2002, tem em vista apenas a exclusão do âmbito da
jurisdição administrativa e fiscal da apreciação de determinados actos, por
se incluir na jurisdição de outros tribunais.

A referida omissão de definição do que deve entender-se por actos pra-
ticados no exercício da função política tem como consequência terem os tri-
bunais administrativos, na sua prática, de definirem esse conceito.

Há, decerto, actos em relação aos quais será clara a inclusão ou não da
apreciação de actos pelos tribunais administrativos, mas haverá também uma
zona menos definida em que, para quem é agente activo do serviço público
de justiça administrativa, se colocam problemas delicados de demarcação
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1 Como se depreende da inclusão da palavra «nomeadamente».
2 Como sucedia com o § 2.º do art. 1.º do Decreto n.º 18 017, de 28-2-1930, em que seexcluíam expressamente do objecto do Contencioso Administrativo:1.º Os actos e decisões do Poder Legislativo;2.º Os actos e decisões do Poder Executivo e de quaisquer autoridades, quando funcio-nem por delegação do legislativo, quando desempenhem atribuições de carácter diplomáticoou de clemência e quando exerçam faculdades discricionárias dentro do seu objecto e fim;3.º As questões privativas do foro civil e militar, bem como as do Contencioso Fiscal e dasContribuições e Impostos.Este diploma, nesta parte em que definia o âmbito do contencioso administrativo, tem deconsiderar-se revogado, se não já pela Lei Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo(Decreto-Lei n.º 40 768, de 8-9-1956, que, no seu art. 16.º indicava os actos insusceptíveisde recurso contencioso), em face do disposto no art. 121.º do ETAF de 1984 em que se esta-belece que «ficam revogadas as disposições especiais sobre as matérias que são objecto do

presente diploma, com excepção das ressalvas dele constantes».



das áreas próprias da função jurisdicional e da função administrativa, à face
do princípio constitucional da separação e interdependência dos poderes.

Por outro lado, embora este princípio da separação e interdependência
dos poderes seja um dos princípios estruturantes do Estado de direito demo-
crático, ele é enunciado no art. 2.º da CRP concomitantemente com o princípio
da «garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais», que
até vem referido antes daquele, o que deixa entrever que o princípio da sepa-
ração e interdependência dos poderes não poderá ser considerado um prin-
cípio de valor absoluto, antes poderá ser restringido na medida do necessá-
rio para assegurar os imperativos da efectivação dos direitos e liberdades
fundamentais.

Mas, apesar da dificuldade e complexidade desta demarcação em situa-
ções de fronteira, é um problema que tem de ser quotidianamente decidido nos
tribunais administrativos com a vertigem própria da sua actividade, muitas
vezes no âmbito de processos de intimação ou decretamento provisório de pro-
vidências cautelares, a decidir em prazos curtíssimos.

Na esteira de um acórdão do STA de que fui relator, em que foi abordada
a questão dos limites dos poderes dos tribunais administrativos, e ciente de
que esta questão está quotidianamente presente nos tribunais administrati-
vos e fiscais, aceitei o convite para escrever este artigo, apesar de saber
bem que a nebulosidade da regulamentação jurídica desta matéria e alguma
margem de subjectividade que parece ser inarredável na ponderação desta
questão implicam que só se possa atingir uma definição jurisprudencial con-
sistente após uma prática forjada no quotidiano dos tribunais, que vá apri-
morando progressivamente o contorno desses limites, perante contacto directo
com situações de fronteira.

Assim, o que se segue, é a posição que me parece possível, neste
momento, elaborada perante as questões práticas que, até agora, à face do
novo contencioso administrativo, tem sido necessário resolver.

2. PODERES DE COGNIÇÃO NO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL
Do texto destas normas resulta um alargamento, pelo ETAF de 2002 do

âmbito da jurisdição administrativa, em relação ao definido pelo ETAF de 1984.
Assim, em matéria de responsabilidade civil extracontratual deixou

de haver qualquer restrição expressa à competência dos tribunais adminis-
trativos derivada da natureza dos actos. Com efeito, estabeleceu-se expres-
samente a regra da competência dos tribunais administrativos para a apreciação
dos litígios relativos à responsabilidade das pessoas colectivas de direito
público, titulares de órgãos, funcionários, agentes e demais servidores públi-
cos, incluindo a resultante do exercício da função jurisdicional [com a excep-
ção, prevista no art. 4.º, n.º 3, alínea a), do ETAF de 2002, da apreciação das
acções de responsabilidade por erro judiciário cometido por tribunais perten-
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centes a outras ordens de jurisdição, bem como das correspondentes acções
de regresso] e da função legislativa [art. 4.º, n.º 1, alínea g), do ETAF
de 2002].

Por outro lado, enquanto no ETAF de 1984, se excluíam da jurisdição
administrativa tanto as acções que tivessem por objecto actos praticados no
exercício da função política como as que visassem efectivar a responsabi-
lidade por danos decorrentes do seu exercício [art. 4.º, n.º 1, alínea a),
daquele ETAF], no ETAF de 2002, concomitantemente com a manutenção
da exclusão da impugnação de actos praticados no exercício da função polí-
tica, deixa de se fazer qualquer referência à exclusão das acções de res-
ponsabilidade derivada do exercício desta função [art. 4.º, n.º 2, alínea a),
deste ETAF], o que, neste contexto histórico, aponta no sentido de uma inten-
ção legislativa de estender o âmbito da jurisdição a estas acções.

Esta conclusão é corroborada pela regra da competência dos tribunais
administrativos para a apreciação dos litígios relativos à responsabilidade das
pessoas colectivas de direito público, titulares de órgãos, funcionários, agen-
tes e demais servidores públicos, que constam do art. 4.º, n.º 1, alíneas g) e h),
que, em princípio, são aplicáveis a todas as situações relativamente às quais
não se estabelecerem excepções.

A ser assim, terá deixado de ter interesse prático para delimitação do
âmbito da jurisdição administrativa em matéria de acções de responsabili-
dade civil extracontratual, a distinção entre actos praticados no exercício da
função política e actos praticados no exercício da função administrativa.

No entanto, a segurança desta conclusão sobre a extensão da jurisdição
administrativa à responsabilidade por danos decorrentes da função legisla-
tiva é abalada pela redacção inicial da alínea g) do n.º 1 do art. 4.º do ETAF
de 2002.

A redacção inicial (que não chegou a entrar em vigor por ter sido alte-
rada, pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro, antes do momento nela
previsto para tal) era do seguinte teor:

«g) Responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas de
direito público, incluindo por danos resultantes do exercício da fun-
ção política e legislativa, nos termos da lei, bem como a resul-
tante do funcionamento da administração da justiça;»

A redacção introduzida pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro, é
a seguinte:

«g) Questões em que, nos termos da lei, haja lugar a responsabilidade
civil extracontratual das pessoas colectivas de direito público,
incluindo a resultante do exercício da função jurisdicional e da
função legislativa;»

Isto é, no essencial, eliminou-se a referência expressa que constava da
redacção inicial à inclusão da responsabilidade por danos resultantes do exer-
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cício da função política o que aponta no sentido de se ter pretendido, com a
nova redacção, afastar a extensão do âmbito da jurisdição a esta responsa-
bilidade que resultava da redacção inicial3.

No entanto, também é certo que o teor literal da alínea g) da nova redac-
ção não afasta do âmbito da jurisdição administrativa a responsabilidade civil
extracontratual emergente de actos de natureza política, pois contém como
único elemento definidor a qualidade de pessoa colectiva de direito público,
que é inerente às pessoas colectivas a quem pode ser imputada responsa-
bilidade por actos da função política. E, por outro lado, não se alteraram, con-
comitantemente com esta alínea g), os n.os 2 e 3 do mesmo art. 4.º, em que
se indicam as excepções e restrições às regras sobre o âmbito da jurisdição
administrativa que constam do n.º 1.

Deve ter-se por assente que à face do art. 22.º da CRP, que estabelece
que «o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis,
em forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes,
por acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por
causa desse exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e
garantias ou prejuízo para outrem» não é admissível que os particulares não
tenham direito a ser indemnizados pelos danos provocados por actos praticados
no exercício da função política, pelo que, a não se incluírem as acções de res-
ponsabilidade civil extracontratual derivada desses actos na jurisdição admi-
nistrativa, ela terá de ser incluída na jurisdição comum, por força do disposto
no art. 211.º, n.º 1, da CRP, que estabelece que «os tribunais judiciais são os
tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição em todas
as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais»

Os elementos históricos de interpretação fornecidos pela norma definidora
da jurisdição administrativa que consta do art. 4.º, n.º 1, alínea a), do ETAF
de 1984 e pela redacção inicial do art. 4.º, n.º 1, alínea g), do ETAF de 2002
são inutilizáveis para a apreciação da questão da jurisdição a que cabe a apre-
ciação destas acções, pois, apontam, com idêntica intensidade, para interpre-
tações contrárias. Na verdade, por um lado, a supressão da indicação expressa
no sentido da inclusão constava da redacção inicial do ETAF de 2002 aponta
no sentido de se ter abandonado a opção pela inclusão das acções por danos
derivados de actos da função política, mas, por outro lado, a não inclusão de
uma norma que preveja expressamente o afastamento, como ocorria no ETAF
de 1984, induz a interpretação de que não se pretendeu tal exclusão, uma vez
que, depois da redacção inicial no sentido da inclusão, a adequada expressão
do pensamento legislativo que se tem de presumir ter sido concretizada (art. 9.º,
n.º 3, do Código Civil) impunha que se referisse expressamente a exclusão.

Neutralizados esses elementos históricos, pela sua antinomia, um elemento
interpretativo inarredável é fornecido pelo próprio texto do ETAF de 2002,
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3 Neste sentido, MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, volume I, pág. 60.



que se consubstancia na utilização nas referidas alíneas g) e h) de fórmulas
que apontam no sentido da inclusão daquelas acções na jurisdição adminis-
trativa, pois, ao referir-se a «questões em que, nos termos da lei, haja lugar
a responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas de direito
público» e «responsabilidade civil extracontratual dos titulares de órgãos, fun-
cionários, agentes e demais servidores públicos», utilizam como elementos defi-
nidores da integração na jurisdição administrativa apenas a natureza pública
da entidade responsável e que a qualidade da pessoa singular a quem é
imputada a responsabilidade e não a natureza dos actos praticados por
essas pessoas colectivas e singulares.

Para além disso, nos n.os 2 e 3 do mesmo art. 4.º do ETAF de 2004, em
que se explicitam as matérias excluídas do âmbito da jurisdição administra-
tiva, não se inclui qualquer disposição que permita restringir o âmbito que
resulta da referida alínea g) em matéria de responsabilidade civil extracon-
tratual.

Por outro lado, embora o texto introduzido pela Lei n.º 107-D/2003 não
seja explícito quanto à inclusão da responsabilidade civil extracontratual emer-
gente dos actos da função política, a intenção legislativa confessada na pro-
posta de Lei n.º 102/IX que deu origem àquela Lei, foi o de «esclarecer que
o âmbito da jurisdição dos tribunais administrativos se estende à apreciação
de todos os litígios respeitantes à questão da responsabilidade civil
extracontratual das pessoas colectivas de direito público».

É de concluir, assim, que os elementos interpretativos relevantes (por
não neutralizados por elementos de sentido oposto) apontam no sentido da
inclusão da responsabilidade civil extracontratual por danos emergentes de actos
políticos se inserir no âmbito da jurisdição administrativa.

Porém, antes de adoptar esta interpretação será necessário dissipar as
dúvidas de constitucionalidade que implica a extensão do âmbito da jurisdição
administrativa à apreciação das acções por danos resultantes do exercício
da função política. Com efeito, o art. 212.º, n.º 3, da CRP, estabelece que
«compete aos tribunais administrativos e fiscais o julgamento das acções e
recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes
das relações jurídicas administrativas e fiscais» o que pode ser interpretado
como proibindo a atribuição a esses tribunais pelo legislador ordinário de
competências em outras matérias4.
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4 No sentido da inconstitucionalidade da atribuição aos tribunais administrativos e fiscais de com-petência para acções não emergentes de relações jurídicas e fiscais, pode ver-se o acórdãodo plenário do Tribunal Constitucional n.º 371/94, de 11-5-1994 (BMJ 437, pág. 96), em quese refere que:
Tudo aponta, pois, para interpretar o artigo 214.º, n.º 3, da CR como direccionado ao julga-
mento das acções e recursos que versem sobre relações jurídicas administrativas e fiscais
litigiosas, não podendo a lei ordinária extravasar para outra coisa que não sejam tais relações,
mas sem que isso signifique que, de todo em todo, se tenha impedido relegar para a mesma
lei qualquer parcela definidora ou integradora da competência dos tribunais administrativos e
fiscais, no que toca a processos executivos.



No entanto, tem sido também defendido pela doutrina que a atribuição
constitucional de competência aos tribunais administrativos e fiscais para a apre-
ciação dos litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais
apenas exige que não seja descaracterizado um modelo em que esses tribunais
sejam os especialmente para essas matérias, não afastando a possibilidade
de se preverem excepções, tanto no sentido de atribuição de competências a
outros tribunais para o conhecimento dessas matérias como no da atribuição
aos tribunais administrativos e fiscais de competência para a apreciação de lití-
gios de outra natureza, em casos pontuais com alguma justificação5.

Desta perspectiva, seria constitucionalmente admissível a atribuição aos
tribunais administrativos da competência para a apreciação das acções de
responsabilidade civil extracontratual por actos da função política, pois há jus-
tificação para tal, derivada, por um lado, do facto de tal extensão facilitar aos
particulares a obtenção de tutela para os seus direitos, pois não a verão dife-
rida por questões de jurisdição que a prática demonstra serem, por vezes, de
difícil resolução6, e por outro lado, os tribunais administrativos serem os espe-
cialmente vocacionados para a apreciação da responsabilidade emergente
dos actos de direito público, a que se reconduzem os actos praticados no
âmbito da função política7 8.
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5 Essencialmente neste sentido, pode ver-se VIEIRA DE ANDRADE, A justiça Administrativa, 4.ª edi-ção, págs. 108-110, e SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso Administrativo, I, pág. 708.Seguindo esta doutrina, pode ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 268/2003,de 27-5-2003,Aliás, o Tribunal Constitucional reiteradamente afirmou a constitucionalidade da atribuiçãoaos tribunais tributários da competência para cobrar dívidas de que fosse credora a Caixa Geralde Depósitos, provenientes da sua actividade comercial, apesar de não se vislumbrar aíqualquer relação administrativa ou fiscal. Entre outros, podem ver-se neste sentido os acór-dãos n.os 371/94 (BMJ n.º 437, pág. 96, e Diário da República, II série, de 3 de Setembrode 1994), 372/94 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, 28.º volume, pág. 195, e Diário da Repú-
blica, II série, de 7 de Setembro de 1994), 508/94 (Acórdãos do Tribunal Constitucional,28.º volume, pág. 493, e Diário da República, II série, de 13 de Dezembro de 1994), 579/94,610/94 e 629/94 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, 29.º volume, pág. 223).

6 É essa facilidade de obtenção da tutela, evitando problemas de determinação do tribunal com-petente, que justificará a extensão da jurisdição administrativa à apreciação de questões deresponsabilidade civil extracontratual por actos de gestão privada, que também resulta da alínea g)do n.º 1 do art. 4.º do ETAF de 2002, facto que é expressamente referido na exposição de moti-vos da Proposta de Lei n.º 93/VIII que esteve na base da redacção inicial do ETAF de 2002.
7 Refira-se, por exemplo, o conceito de culpa do serviço, apenas aplicável à responsabilidadedo Estado e demais pessoas colectivas públicas, que é influenciado por «referências objec-

tivas relacionadas com a função dos seus órgãos» e se reconduz a uma ampliação das pos-sibilidades de imputação de culpa à Administração, o que leva a concluir que, em relação aela, «não vale inteiramente o critério abstracto e típico de actuação do bom pai de família a
que se refere a 1.ª parte do n.º 2, do artigo 487.º do Código Civil» (acórdão do Tribunal dosConflitos de 29-6-2004, recurso n.º 1/04, e acórdãos do Supremo Tribunal de Justiçade 1-10-1996, proferido no recurso n.º 87 049, e de 13-5-2003, proferido no recurso n.º 923/03.

8 É o facto de a apreciação da responsabilidade civil extracontratual por actos da função polí-tica «envolver a aplicação de um regime de direito público, respeitante a questões relacionadascom o exercício de poderes públicos» que é referido expressamente na exposição de moti-vos da Proposta de Lei n.º 93/VIII como justificação para a atribuição à jurisdição administrativada competência para apreciar as questões de responsabilidade emergentes do exercício dafunção política e legislativa e da função jurisdicional.



A esta luz, a inclusão na jurisdição administrativa das acções para apre-
ciação da responsabilidade civil extracontratual emergente de actos praticados
no âmbito da função política será também a solução mais acertada, que se
deve presumir ter sido legislativamente adoptada (art. 9.º, n.º 3, do Código Civil).

Assim, deixará de ter interesse, para este efeito de responsabilidade civil
extracontratual, destrinçar a função política da função administrativa.

3. PODERES DE COGNIÇÃO RELATIVAMENTE À IMPUGNAÇÃO DE
ACTOS
3.1. Actos praticados no exercício da função política
Como se referiu, a alínea a) do n.º 2 do art. 4.º do ETAF de 2002 exclui

do âmbito da jurisdição administrativa a impugnação de actos praticados no
exercício da função política.

A exclusão do âmbito da jurisdição administrativa dos actos praticados no
exercício da função política significa que, em princípio9, não há possibilidade
de controle por tribunais administrativos, mesmo relativamente a vícios de
forma ou procedimentais.

Desta exclusão do âmbito da jurisdição administrativa não se pode con-
cluir, necessariamente, que fique afastada a possibilidade de controle judicial
da legalidade de tais actos, mas sim que, a ser possível esse controle, ele não
se insere na jurisdição administrativa. No entanto, sendo os tribunais admi-
nistrativos os especialmente vocacionados para o controle da legalidade dos
actos praticados no exercício de poderes de autoridade (bem como o Tribu-
nal Constitucional relativamente a matérias de natureza jurídico-constitucional,
nos termos do art. 221.º da CRP), o afastamento destes actos do âmbito da
jurisdição parece dever ser interpretado como significando que se entendeu
legislativamente que o controle da legalidade de tais actos, deve, quando
não resultar o contrário de norma especial ou de imposição constitucional,
ser efectuado apenas politicamente e não pelo poder jurisdicional10.

3.1.1. Elementos normativos utilizáveis para definição do conceito
de função política

Apesar de não ser fornecido legislativamente, por forma explícita, o con-
ceito de «funções políticas», nem ser feita uma indicação casuística exaustiva
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9 Diz-se «em princípio», pelo que adiante se refere quanto à defesa de direitos, liberdade e garan-tias pessoais.
10 Desta exclusão global dos actos praticados no exercício da função política do âmbito dajurisdição administrativa e fiscal resultará que, nas situações em que, por força de norma espe-cial ou imperativo constitucional, se tiver de admitir o seu controle judicial (situações estas quese referem no ponto 3.1.5., este controle (se não for atribuído a outros tribunais) inserir-se-áno âmbito da jurisdição comum, em sintonia com a norma do art. 211.º, n.º 1, da CRP.



dos actos que se consideram contenciosamente inimpugnáveis por serem
praticados no exercício dessas funções, a definição da «competência polí-
tica» do Governo, feita no art. 197.º da CRP (aí separada da sua «competência
legislativa» e da sua «competência administrativa», que são indicadas nos
arts. 198.º e 199.º) é um excelente ponto de partida não só para excluir os
actos aí enquadráveis do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal, mas
também para apurar o tipo de actos de outros órgãos do Estado que, por
serem análogos, deverão ter o mesmo tratamento.

Refere-se neste art. 197.º da CRP que
Compete ao Governo, no exercício de funções políticas:
a) Referendar os actos do Presidente da República, nos termos do

artigo 140.º;
b) Negociar e ajustar convenções internacionais;
c) Aprovar os acordos internacionais cuja aprovação não seja da

competência da Assembleia da República ou que a esta não
tenham sido submetidos;

d) Apresentar propostas de lei e de resolução à Assembleia da
República;

e) Propor ao Presidente da República a sujeição a referendo
de questões de relevante interesse nacional, nos termos do
artigo 115.º;

f) Pronunciar-se sobre a declaração do estado de sítio ou do estado
de emergência;

g) Propor ao Presidente da República a declaração da guerra ou a
feitura da paz;

h) Apresentar à Assembleia da República, nos termos da alínea d)
do artigo 162.º, as contas do Estado e das demais entidades
públicas que a lei determinar;

i) Apresentar, em tempo útil, à Assembleia da República, para efei-
tos do disposto na alínea n) do artigo 161.º e na alínea f) do
artigo 163.º, informação referente ao processo de construção da
união europeia;

j) Praticar os demais actos que lhe sejam cometidos pela Consti-
tuição ou pela lei.

No entanto, esta atribuição de competências não é exaustiva, como se
depreende desta alínea j), e está ínsito no art. 182.º da CRP, ao estabelecer
que «o Governo é o órgão de condução da política geral do país e o órgão
superior da Administração Pública».

Por outro lado, verifica-se pela mesma alínea j) que o conceito constitu-
cional de funções políticas do Governo não as restringe às atribuídas pela
Constituição, abrangendo também competências atribuídas pela lei ordinária,
o que afasta a possibilidade de a previsão constitucional poder ser conside-
rada como um índice do carácter político das competências.

JULGAR - N.º 3 - 2007

127Poderes de cognição dos tribunais administrativos …



Na falta de indicação legislativa deste conceito, há que recorrer à dou-
trina e jurisprudência, sem perder de vista como ponto de partida, a exem-
plificação que consta das alíneas a) a i) do n.º 1 daquele art. 197.º

3.1.2. Doutrina sobre o conceito de função política
Em geral, a doutrina afirma, para este feito, um conceito restrito de

função política, limitando-a à actividade dos órgãos superiores do Estado
relativa à direcção suprema e geral do Estado, tendo por objectivos a defini-
ção dos fins essenciais da comunidade.

Para MARCELLO CAETANO, «a função política poderá ser definida como a
actividade dos órgãos do Estado cujo objecto directo e imediato é a con-
servação da sociedade política e a definição e prossecução do interesse
geral mediante a livre escolha dos rumos ou das soluções consideradas pre-
feríveis»11. Para este Autor, «a administração pública é, em sentido material,
o conjunto de decisões e operações mediante as quais o Estado e outras enti-
dades públicas procuram, dentro das orientações gerais traçadas pela Polí-
tica e directamente ou mediante estímulo, consideração e orientação das
actividades privadas assegurar a satisfação regular das necessidades colec-
tivas de segurança e de bem-estar dos indivíduos, obtendo e empregando
racionalmente para esse efeito os recursos adequados», e define uma fun-
ção técnica como «a actividade cujo objecto directo e imediato consiste na
produção de bens ou na prestação de serviços destinados à satisfação de
necessidades colectivas de carácter material ou cultural, de harmonia com pre-
ceitos práticos tendentes a obter a máxima eficiência dos meios empre-
gados»12.

Para AFONSO QUEIRÓ os actos políticos «de órgãos superiores do Estado,
quer daqueles que são expressamente configurados pela Constituição como
“órgãos da soberania”, quer dos agentes e entidades organizatórias, constituídas
dentro ou fora desses órgãos, que se verifica terem, na estrutura constitucional,
uma individualidade e independência tais que se justifica concebê-los juridi-
camente como agentes e órgãos constitucionais autónomos. Isto significa
que a competência para a prática de actos políticos é, e só pode ser, confe-
rida pela Constituição a órgãos e agentes que, por isso mesmo, se hão-de con-
siderar órgãos e agentes supremos do Estado. Os órgãos e agentes depen-
dentes de órgãos e agentes supremos (na linguagem de J. J. ROUSSEAU,
simples officiers du souverain) não exercem nenhuma parcela da função polí-
tica ou governamental. (…) O que distingue os actos políticos dos actos
administrativos é representarem o exercício de faculdades directamente con-
feridas pela Constituição, sem sujeição à lei ordinária, fora, portanto, de qual-
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quer propósito de traduzir, no que respeita ao seu conteúdo, numa actuação
concreta, uma volição prévia do legislador ordinário»13.

Para FREITAS DO AMARAL, «a política, enquanto actividade pública do
Estado, tem um fim específico: definir o interesse geral da colectividade.
A administração pública existe para prosseguir outro objectivo: realizar em ter-
mos concretos o interesse geral definido pela política». «O objecto da polí-
tica são as grandes opções que o país enfrenta ao traçar os rumos do seu
destino colectivo. O da administração pública é a satisfação regular e con-
tínua das necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-estar eco-
nómico e social». «A política tem uma natureza criadora, cabendo-lhe em
cada momento inovar em tudo quanto seja fundamental para a conserva-
ção e o desenvolvimento da comunidade nacional. A administração pública
tem pelo contrário natureza executiva, consistindo sobretudo em pôr em prá-
tica as orientações tomadas a nível político»14. Por outro lado, este Autor con-
sidera como não sendo actos políticos os actos que imponham sacrifícios aos
particulares em nome do interesse público, tais como expropriações, requi-
sições, nacionalizações e a constituição de servidões administrativas», inde-
pendentemente de estes poderem ter consequências políticas. Por outro
lado, este Autor defende também se deve interpretar restritivamente o con-
ceito de acto político, sob pena de se frustrarem os fins do Estado de Direito,
que exige que tal categoria de actos seja reduzida ao mínimo e, nomeada-
mente que não seja alargada para além dos específicos limite da função
política15.

GOMES CANOTILHO, começando por afirmar que «não há uma caracterização
constitucional-material da função política ou de governo», refere que «em
geral, esta função caracteriza-se por uma grande margem de liberdade de
conformação, salvo os limites ou as imposições estabelecidas pela CRP. Daí
que se possa dizer que o “governar” ou o “fazer política” “implica direcção, ini-
ciativa, coordenação, combinação, planificação e liberdade de conformação”».
Refere ainda que «a função administrativa consiste na concretização e reali-
zação dos interesses públicos da comunidade, quer dando execução a deci-
sões ou deliberações, constantes de actos legislativos, actos de governo e actos
de planificação, quer intervindo, conformadora ou ordenadoramente, na pros-
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13 A função administrativa, em Revista de Direito e Estudos Sociais, ano XXIV, n.os 1-2-3,págs. 46-47.
14 Curso de Direito Administrativo, volume I, 1986, pág. 45.Este Autor acrescenta que «por isso mesmo a política reveste carácter livre e primário, ape-

nas limitada em certas zonas pela Constituição, ao passo que a administração pública tem
carácter condicionado e secundário, achando-se por definição subordinada às orientações
da política e da legislação».Esta posição, porém, é alterada posteriormente, em Direito Administrativo, volume IV, 1988,pág. 159, em que reconhece como actos políticos actos regulados pela lei ordinária, exem-plificando com a marcação da data de eleições pelo Presidente da República e a nomeaçãode embaixadores em países estrangeiros.

15 Direito Administrativo, volume IV, 1988, págs. 163-164.
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secução de fins (de interesse público) individualizados na Constituição e
nas leis»16.

Para SÉRVULO CORREIA, a função administrativa deve incluir não só a
actividade de execução das leis prosseguida por iniciativa da Administração
e no âmbito de relações jurídicas em que a Administração é titular de inte-
resses diferentes dos da outra parte, mas também aquilo a que o Prof.
Marcello Caetano chama a função técnica. Refere, porém, que «aos pre-
ceitos práticos devem no entanto somar-se (e sobrepor-se) os próprios cri-
térios constitucionais, constantes dos Capítulos III e IV (Direitos e deveres
sociais e Direitos e deveres culturais) do Título III da Parte I da Constitui-
ção. Quanto à função política, a diferença será sobretudo de grau tradu-
zindo-se esta numa actividade de ordem superior, que tem por conteúdo a
direcção suprema e geral do Estado, tendo por objectivos a definição dos
fins últimos da comunidade e a coordenação das outras funções à luz des-
tes fins»17.

MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA inclui no conceito de função política, com o sen-
tido de competência política, os «actos auxiliares de direito constitucional», os
destinados «a pôr, manter, modificar ou fazer cessar o funcionamento de um
órgão ou regime (ou parte dele) constitucionais: é o caso da nomeação ou exo-
neração de um P. M., da dissolução da A. R., da marcação da data de elei-
ções, da declaração do estado de sítio, etc.»; os «actos que respeitam às rela-
ções entre os diversos órgãos de soberania e que traduzem a influência que
cada um deles pode exercer no funcionamento de outro: é o que se passa,
por exemplo, com a promulgação, a referenda, a submissão do Programa de
Governo à A. R., o pedido de um voto de confiança, uma autorização legis-
lativa»; «os actos concernentes às relações internacionais do Estado: a ela-
boração e execução de acordos e convenções diplomáticos, a declaração da
guerra ou da paz, as medidas relativas à protecção dos cidadãos e bens
nacionais em território estrangeiro, a aprovação e denúncia de tratados inter-
nacionais»; o indulto e comutação de penas. Para este Autor, «a função
administrativa consiste precisamente na actividade levada a cabo por órgãos
e serviços da colectividade (ou que actuam em seu nome) destinada a asse-
gurar em concreto a satisfação regular e contínua das necessidades colecti-
vas de segurança, bem-estar moral e material e progresso». Reconhecendo
a dificuldade da distinção entre as funções administrativa e política, refere
que «de duas uma: ou se trata de actividade de carácter jurídico e então a dis-
tinção qualitativa é possível, porque enquanto a função administrativa é exer-
cida em subordinação à lei, a função política só tem como limite a Constitui-
ção, ou se trata de actividade de carácter técnico — onde não existem
condicionantes legais — e então a diferença esbate-se, embora ainda seja pos-
sível encontrar nelas uma diferença de grau, imputando-se à função política
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a decisão primária ou fundamental e à administrativa as decisões secundárias
ou de execução»18.

JORGE MIRANDA defende que a função política se consubstancia na «defi-
nição primária e global do interesse público: interpretação dos fins do Estado
e escolha dos meios adequados para os atingir em cada conjuntura». Para
este Autor, a função administrativa consiste na satisfação constante das neces-
sidades colectivas, prestação de bens e serviços19.

MARCELO REBELO DE SOUSA afirma que «a função política corresponde à
prática de actos que exprimem opções sobre a definição e prossecução dos
interesses essenciais da colectividade, e que respeitam, de modo directo e ime-
diato, às relações dentro do poder político e deste com outros poderes polí-
ticos» e que «a essência do político reside na realização das escolhas em que
se encontram em causa interesses essenciais do Estado-colectividade. Não
são todas as escolhas, inerentes à resolução de conflitos de interesses na
colectividade, que cabem na função política. São apenas as opções que
envolvam interesses essenciais do Estado-colectividade», acrescentando que
«os actos políticos em sentido próprio, que integram a função política, não
visam projectar-se, de modo directo e imediato, sobre os cidadãos, disciplinando
a vida social». Para este Autor, «a função administrativa compreende o con-
junto dos actos de execução de actos legislativos, traduzida na produção de
bens e na prestação de serviços destinados a satisfazer necessidades colec-
tivas que, por virtude de prévia opção legislativa, se tenha entendido que
incumbem ao poder político do Estado-colectividade»20.

As posições doutrinais referidas convergem, no essencial, sobre a atri-
buição da qualificação de actos políticos apenas a actos dos órgãos superiores
do Estado, que visam a definição primária dos seus fins e interesses prima-
ciais, qualificando como administrativa a actividade secundária tendente a
satisfazer necessidades colectivas previamente definidas no âmbito da activi-
dade política.

3.1.3. Jurisprudência sobre o conceito de função política
O Supremo Tribunal Administrativo tem-se pronunciado essencialmente na

mesma linha:
— no acórdão de 9-6-1994, recurso n.º 33 975, AP-DR de 31-12-96,

4725, entendeu que «enquanto o fim da política é definir o interesse
geral da colectividade o da Administração Pública é realizar em ter-
mos concretos aquele interesse geral definido pela primeira»; «objecto
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18 Direito Administrativo, volume I, 1980, págs. 19 e 38.
19 A competência do Governo na Constituição de 1976, em Estudos sobre a Constituição,volume III, pág. 637, e Funções, Órgãos e actos do Estado, 1990, pág. 24.
20 Lições de Direito Administrativo, volume I, 1999, pág. 10.



da política é a definição das grandes linhas ou rumos da colectividade,
enquanto que o da Administração visa a satisfação regular e contínua
das necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-estar eco-
nómico e social»; neste acórdão entendeu-se que é acto de natu-
reza político-legislativa o Acordo do Alvor, através do qual foi reco-
nhecida a independência de Angola;

— relativamente à criação de autarquias locais, em concretização da
lei-quadro da constituição de municípios, o STA tem entendido que se
trata de actos que não se integram na função administrativa, mas
sim na função legislativa (acórdão de 12-1-1999, recurso n.º 44 490,
AP-DR de 12-7-2002, 48) ou nas funções política e legislativa, a
primeira através da segunda (acórdãos de 17-3-1999, recurso
n.º 44 661A, AP-DR de 12-7-2002, 1946; de 3-5-2000, processo
n.º 44 661, recurso n.º 44 314; de 27-6-2000, na Secção, em AP-DR
de 9-12-2002, 5801; e de 15-10-2002, do Pleno, em AD n.º 493, 117;
AP-DR de 5-11-2003, 1014); neste último acórdão refere-se que o
acto político será caracterizado pela conjugação de factores subjec-
tivos (são seus autores órgãos e agentes supremos do Estado) e
objectivos (aqui relevando o carácter livre e primário da função polí-
tica, apenas limitada por certas zonas da Constituição, sem sujeição
à lei ordinária e a integração do seu conteúdo pela direcção suprema
e geral do Estado, tendo por objectivos a definição dos fins últimos da
comunidade e a coordenação das restantes funções do Estado à luz
desses fins;

— no acórdão de 1-2-2000, recurso n.º 45 145, AP-DR de 8-11-2002, 656,
entendeu que, para além de um núcleo central de decisão e escolha
política como definição do «indirizzo», das grandes linhas de força da
sociedade organizada em estado (alta política), existem depois os
actos de organização do estado previstos na Constituição e, um ter-
ceiro grupo de actos, em grau imediatamente inferiores dois primei-
ros enunciados, que é composto por um grande número de opções a
concretizar em actos, que não são balizadas por uma norma jurídica
aplicável ao caso concreto, em que a decisão final está a cargo de um
órgão definido constitucionalmente, ou por leis de organização supe-
rior do Estado, em harmonia com o princípio da divisão de poderes
(normalmente o executivo) e, em que materialmente se trata de um
tipo de negócios que na ordem interna traduzem o interesse público
geral, por oposição à realização dos fins do Estado, ou, como outros
referem «a constituição em acto» e não a lei em acto; neste acórdão
entendeu-se que o acto do Ministro dos negócios Estrangeiros que exo-
nera um cônsul honorário é acto político;

— no acórdão de 6-2-2001, recurso n.º 45 990, AP-DR de 21-7-2003, 944,
entendeu que actos políticos são os actos próprios da função política
e cujo objecto directo e imediato é a definição do interesse geral da
comunidade, tendo em vista a conservação e o desenvolvimento
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desta. A função política corresponde à prática de actos que exprimem
opções sobre a definição e prossecução dos interesses essenciais
da colectividade; neste acórdão entendeu-se que não é acto político
a deliberação de uma assembleia municipal que aprova o orçamento
municipal;

— este entendimento é também adoptado no acórdão de 9-5-2001,
recurso n.º 28 775, AD n.º 483, 275; neste acórdão entendeu-se que
não é acto político o que decide a privatização de empresas públicas
de produção de cerveja;

— o mesmo entendimento foi adoptado no acórdão de 16-4-2002, recurso
n.º 48 174, AP-DR de 10-2-2004, 2591, em que se entendeu que o
indeferimento de um pedido de promoção a Subintendente da PSP,
ainda que baseando em razões de política legislativa, de gestão de
pessoal e de disponibilidades orçamentais não tem a natureza de
acto político ou do Governo;

— o mesmo entendimento foi adoptado no acórdão de 24-4-2002, recurso
n.º 44 693, AP-DR de 10-2-2004, 2828, em que se entendeu que
não constituem actos políticos, mas administrativos, os que se contêm
num orçamento do Estado atribuindo verbas a determinados muni-
cípios;

— no acórdão de 23-9-2003, recurso n.º 1087/03, entendeu que a fun-
ção política traduz-se «na actividade tendente a implementar a apli-
cação da lei pela Administração, de harmonia com determinada orien-
tação baseada, em regra, em certo corpo de doutrina, ou seja, a
definir primária e globalmente o interesse público, a interpretar os
fins do Estado e escolher os meios em cada momento adequados à
sua prossecução"; neste acórdão entendeu-se que não é acto de
natureza política, mas sim administrativa, aquele que delimita áreas a
integrar na Reserva Ecológica Nacional.

O Tribunal dos Conflitos decidiu na mesma linha, dizendo que «à função
política cabem opções fundamentais para a defesa dos interesses gerais da
comunidade e à administrativa a forma e os meios com que, na oportunidade,
se vão cumprindo esses interesses superiormente» (acórdão de 2-7-2002,
processo n.º 1/02)21.
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3.1.4. Conclusão
É de adoptar, assim, um conceito restrito de actos políticos, restrin-

gindo-os aos actos dos órgãos superiores do Estado.
Este foi o entendimento adoptado pela jurisprudência referida à face do

art. 4.º, n.º 1, alínea a), do ETAF de 1984, que está em consonância com o
que, antes dele, dispunha o art. 16.º da Lei Orgânica do Supremo Tribunal
Administrativo, em cujo n.º 2 se afastava da possibilidade de recurso con-
tencioso «os actos da competência própria do Presidente da República e os
actos de governo de conteúdo essencialmente político».

Por outro lado, a hipótese de uma ampliação do âmbito da irrecorribi-
lidade de actos, que poderia ligar-se à letra daquele art. 4.º, tem de pôr-se
de lado, pois estaria ao arrepio do rumo geral da evolução do contencioso
administrativo, que é manifestamente no sentido da ampliação do controle
dos actos dos poderes públicos22, e do próprio sentido da reforma operada
pelo ETAF de 1984, que é o consagrar uma maior protecção dos direitos e
interesses legítimos dos cidadãos, como impunha a autorização legislativa
em que o Governo se baseou para aprová-lo23, e de alargamento da com-
petência contenciosa, como se refere expressamente no preâmbulo daquele
diploma.

A reforma do contencioso administrativo de 2002/2004 acentuou esta
vertente garantística do contencioso administrativo, pelo que, numa interpre-
tação que sinta a direcção dos ventos da evolução do contencioso adminis-
trativo é inequívoco que não se pode voltar atrás, sem uma explícita opção
constitucional e legislativa no sentido da inversão de rumo.

Já na vigência do ETAF de 2002, o Supremo Tribunal Administrativo
reafirmou o referido conceito de «acto praticado no exercício da função polí-
tica», designadamente no que concerne à sua distinção do acto praticado no
exercício da função administrativa, que é a que releva para efeitos de deli-
mitação do âmbito da jurisdição administrativa, tendo entendido que a função
política corresponde à prática de actos que exprimem opções fundamentais
sobre a definição e prossecução dos interesses ou fins essenciais da colec-
tividade24.
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rio entre os dois países, da competência dos Tribunais Comuns (art. 40.º, n.º 1, alínea d),do ETAF).
22 Veja-se, como sinal evidente dessa evolução, em Espanha, a não inclusão na Lei n.º 29/1998,de 13 de Julho, Reguladora da Jurisdição Contencioso-Administrativa de qualquer limitaçãoda jurisdição administrativa relativamente aos actos políticos, suprimindo a que constava daanterior lei, de 27-12-1956, relativa às questões suscitadas em relação aos actos políticos doGoverno, quanto a certas matérias de maior relevo, indicadas na alínea b) do seu art. 2.ºAssinalando também esta regressão dos actos de governo excluídos da jurisdição adminis-trativa, no direito francês, podem ver-se JEAN RIVERO, Direito Administrativo, tradução portu-guesa, pág. 184, e SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Admi-

nistrativos, pág. 280.
23 Art. 2.º da Lei n.º 29/83, de 8 de Setembro.
24 Acórdão de 6-3-2007, recurso n.º 1143/06, de que fui relator.



3.1.5. Excepções à regra da insindicabilidade dos actos praticados
no exercício da função política

No entanto, este conceito de actos políticos para efeitos de afastamento
do âmbito da jurisdição administrativa deverá ainda comportar uma restrição,
para efeito de sindicabilidade judicial, no que concerne aos actos que con-
tendam com direitos, liberdades e garantias pessoais.

Na verdade, o art. 20.º, n.º 5, da CRP, com a amplitude de princípio
geral sobre direitos fundamentais, estabelece que «para defesa dos direitos,
liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos
judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela
efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos».

Trata-se de uma norma de aplicação geral em matéria de direitos fun-
damentais, que revela uma opção constitucional pela primazia dos direitos, liber-
dades e garantias pessoais e pela sua tutela efectiva e atempada contra
quaisquer ameaças ou violações pelo que ela não pode deixar de ser aplicada
também nos casos em que a ofensa provém de um acto que seja qualificá-
vel como acto político, à face do critério referido.

Porém, nestes casos a sindicabilidade restringir-se-á ao necessário para
salvaguarda do direito, liberdade ou garantia em causa e não à globalidade
do acto25.

Sendo de aceitar esta possibilidade de controle judicial limitado de actos
praticados no exercício da função política, coloca-se a questão de saber quais
os tribunais a que cabe efectuar esse controle.

À face alínea a) do n.º 2 do art. 4.º do ETAF de 2002, este controle
estará fora do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal, por se tratar de
litígios emergentes de uma relação jurídica que não têm natureza adminis-
trativa ou fiscal, o que conduz à conclusão de que esse controle caberá
aos tribunais judiciais, em cuja jurisdição se incluem todas as áreas não atri-
buídas a outras ordens judiciais (art. 211.º, n.º 1, da CRP). Apesar de ser esta
a solução que resulta da lei é de notar a perceptível incongruência que tal não
inclusão no âmbito da jurisdição administrativa e fiscal consubstancia, pois
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25 Assim, utilizando um exemplo de um acto cuja natureza acto político é manifesta, que é a decla-ração do estado de sítio ou do estado de emergência [atribuído ao Presidente da República,dependente de autorização e confirmação da Assembleia da República e audição do Governo,nos termos dos arts. 134.º, alínea d), 138.º, 161.º, alínea l), 179.º, n.º 3, alínea f), e 197.º, alí-nea f), da CRP] não poderá deixar de ser sindicável pelos tribunais na parte em que contendercom concretos direitos liberdades e garantias pessoais, primacialmente, no que concerne àaferição da sua contenção dentro dos limites legais que nesta matéria lhe são impostos peloart. 19.º, n.º 5, da CRP.Nomeadamente, aquela norma do art. 20.º, n.º 5, da CRP, conduz à interpretação de que ape-sar de caber à Assembleia da República a competência para «apreciar a aplicação da decla-ração do estado de sítio ou do estado de emergência» [art. 162.º, alínea b), da CRP], essacompetência não excluirá a dos tribunais (como, de resto, não a exclui a competência atri-buída também à Assembleia da República na alínea a) do mesmo artigo para «vigiar pelo cum-
primento da Constituição e das leis e apreciar os actos do Governo e da Administração».



trata-se de questões emergentes de relações jurídicas de direito público, à
semelhança do que sucede com as relações jurídicas administrativas e fiscais,
e os tribunais administrativos e fiscais estão especialmente vocacionados para
apreciação dos litígios emergentes deste tipo de relações de direito público,
como é constitucionalmente reconhecido através da sua autonomização esta-
belecida no art. 212.º da CRP26.

3.2. Limites à apreciação de actos praticados no exercício da fun-
ção administrativa

No entanto, não terminam nos contornos do conceito de actos políticos
as limitações à apreciação do conteúdo de actos de autoridade, pois elas
ocorrem também em relação a actos administrativos.

Com efeito, aos tribunais administrativos é atribuída constitucionalmente
competência para dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas admi-
nistrativas (art. 212.º, n.º 3, da CRP), mas o Código de Processo nos Tribu-
nais Administrativos veio concretizar uma limitação dos seus poderes de cog-
nição, no âmbito da jurisdição administrativa, estabelecendo que

no respeito pelo princípio da separação e interdependência dos poderes,
os tribunais administrativos julgam do cumprimento pela Administração das
normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da conveniência ou
oportunidade da sua actuação.
Assim, relativamente à generalidade dos actos da Administração, mesmo

em relação àqueles a que não caiba a designação de actos políticos, o trans-
crito n.º 1 do art. 3.º do CPTA claramente revela a existência de uma reserva
de Administração, uma zona da actividade administrativa, não regulada por nor-
mas ou princípios jurídicos, que está fora dos poderes de sindicabilidade dos
tribunais administrativos27.

À face daquele art. 3.º, os poderes de cognição dos tribunais administrativos
abrangem apenas as vinculações da Administração por normas e princípios jurí-
dicos e não a conveniência ou oportunidade da sua actuação, designadamente
a conformidade ou não da sua actuação com regras ou princípios de ordem téc-
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26 Não há, porém, suporte para afirmar que haja uma exigência constitucional de que a apre-ciação de todos os litígios emergentes de relações jurídicas de direito público tenha de seratribuído aos tribunais administrativos e fiscais, sendo certo que, mesmo em relação aos lití-gios emergentes das relações jurídicas administrativos e fiscais, tem sido afirmada pelo Tri-bunal Constitucional a constitucionalidade da atribuição da sua apreciação contenciosa a tri-bunais que não se inserem na jurisdição administrativa e fiscal.
27 Esta reserva, como zona fora da apreciação dos tribunais administrativos, restringir-se-á ape-nas às questões atinentes à existência e validade dos actos de autoridade, uma vez que, porimperativo constitucional (art. 22.º da CRP), em matéria de responsabilidade civil extracontratualos poderes de apreciação dos tribunais administrativos em relação à globalidade da actividadeadministrativa, designadamente até aos limites do conceito ampliado de ilicitude fornecidopelo art. 6.º do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21-11-1967.



nica ou a adequação ou não das escolhas que fizer sobre a forma de atingir
os fins de interesse público que visa satisfazer com a sua actuação, pelo
menos quando não se detectar concomitantemente a ofensa de princípios jurí-
dicos, designadamente os da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da
imparcialidade e da boa fé, enunciados no n.º 2 do art. 266.º da CRP28.

Esta limitação dos poderes de cognição dos tribunais administrativos é con-
firmada pelas referências que nos arts. 72.º, n.º 2, 93.º, n.º 3, 168.º, n.º 2, 179.º,
n.º 1, do CPTA se fazem a «valorações próprias do exercício da função admi-
nistrativa» e «espaços de valoração próprios do exercício da função admi-
nistrativa» que se reportam à gestão e formulação de opções sobre prioridade
da prevalência de interesses públicos conflituantes, de que a Administração está
incumbida.

Uma primeira regra que se extrai desta limitação dos poderes de cogni-
ção dos tribunais administrativos é a que de que nos casos em que tiver de
ocorrer intervenção dos tribunais no âmbito desta reserva da Administração,
ela deverá ser o mais limitada possível, precisamente por se estar, em prin-
cípio, perante uma reserva.

Assim, o controle judicial da actuação administrativa nesta margem de
reserva de Administração29 terá de limitar-se à verificação da ofensa ou não
dos princípios jurídicos que a condicionam e será, em princípio, um controle
pela negativa (um contencioso de anulação e não de plena jurisdição), não
podendo o tribunal, em regra, substituir-se à Administração na ponderação
das valorações que se integram nessa margem30 31.

Esta limitação dos poderes de cognição do tribunal está em consonân-
cia essencial com a opção constitucional, consubstanciada na adopção do
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28 Já à face do regime legal anterior à reforma de 2002/2004 assim se entendia, como pode ver-sepelo acórdão do STA de 15-10-2003, recurso n.º 3/02, de que fui relator, em que se refere:«por força do princípio constitucional da separação dos poderes (art. 111.º, n.º 1, da CRP),
o controle jurisdicional do exercício do poder discricionário não pode atingir a sua essência,
que é o mérito (conveniência) da escolha feita pela Administração, tendo de limitar-se à apre-
ciação da legalidade externa do exercício desse poder (competência e forma) e da observância
dos princípios constitucionais e legais aplicáveis (arts. 266.º, n.º 2, da CRP e 3.º e segs. do
CPA), como, aliás, decorre do art. 6.º do ETAF, ao limitar o recurso contencioso à aprecia-
ção da “mera legalidade”».

29 Isto é, controle para além dos aspectos vinculados, como a correcção dos pressupostos defacto e a observância dos requisitos procedimentais, de competência e de forma.
30 Essencialmente neste sentido, pode ver-se SÉRVULO CORREIA, Direito do Contencioso Admi-

nistração, volume I, pág. 778.
31 Como se refere no acórdão do STA de 18-6-2003, recurso n.º 1188/02:

Ou seja, o Tribunal não tem o poder de substituir pelos seus os juízos e as valorizações
empreendidas pela Administração devendo o controlo a que procede traduzir-se numa censura
jurídica em nome do Direito, considerando o bloco de legalidade ao caso aplicável, sem, con-
tudo, poder entrar na apreciação da actuação da Administração na vertente de uma censura
quanto à oportunidade ou conveniência de acto praticado no exercício de poderes discricionários.
E, isto, basicamente, pelo facto a avaliação que se pretendesse levar a efeito sob tal prisma
não se ancorar em critérios jurídicos, antes se apresentando como integrando uma avaliação
do mérito, que se não subsume no conceito de jurisdição.



princípio da separação e interdependência de poderes (art. 2.º da CRP), nos
termos da qual cabe aos tribunais, tendo a lei como único elemento condi-
cionante, «assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos
dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os con-
flitos de interesses públicos e privados» (arts. 202.º, n.º 2, e 203.º da CRP),
cabendo à Administração, além do mais, a escolha das providências neces-
sárias para o desenvolvimento económico e social e a satisfação das neces-
sidades colectivas [art. 199.º, alínea g), da CRP], dentro dos limites traçados
pela lei, entendida como bloco de legalidade aplicável.

Como, com particular acuidade, referem MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e
RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA32:

E portanto de duas, uma: ou há (invoca-se que há) vínculos jurídicos
a condicionar, de qualquer modo, a actuação da Administração no caso em
apreço, e pede-se ao tribunal que averigúe da sua existência e (em caso
afirmativo) que os torne efectivos, ou não há vínculos desses e o Tribunal
só pode abster-se de julgar a conduta administrativa. Naqueles aspectos
em que as decisões concretas da Administração relevam de uma qual-
quer opção discricionária ou de uma margem de apreciação ou valoração
autónoma, os tribunais administrativos — não conseguindo formular sobre
essa opção um juízo de desconformidade com o bloco legal que lhe é
aplicável — ficam, por lei, proibidos de exercer um controlo sobre elas.
Na mesma linha, SÉRVULO CORREIA33 refere:

«(…) pode extrair-se do CPTA uma orientação genérica no sentido de
que a margem de livre decisão administrativa se encontra submetida a um
pleno controlo de juridicidade mas, também, a um mero controlo de juri-
dicidade: tudo aquilo que, no iter conducente à decisão, seja juridicamente
determinado ou juridicamente valorável constitui campo de controlo juris-
dicional; mas os critérios de valoração ou decisão de natureza extra-jurídica,
autodeterminados pelo órgão administrativo no âmbito de uma margem
de liberdade que lhe é deixada pela lei, constituem uma área em que ao
juiz não são permitidas injunções sobre o se ou o como do agir ou deci-
sões substitutivas. Assim é porquanto se trata de uma área de actuação
que exige legitimidade democrática-eleitoral directa ou indirecta (e não
mera legitimidade institucional) e origina responsabilidade política.»
Sublinhou-se acima a expressão «em princípio», no que concerne à

limitação a um controle pela negativa, desde logo porque o art. 71.º, n.º 2,
do CPTA implicitamente admite a possibilidade de o tribunal determinar o
concreto conteúdo de actos cuja emissão envolve a formulação de valora-
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32 Código de Processo nos Tribunais Administrativos, volume I, pág. 123.
33 Direito Contencioso Administrativo, volume I, pág. 777.



ções próprias do exercício da função administrativa quando, no caso, con-
creto, se afigure haver apenas uma única solução legalmente possível.

Estas situações deparar-se-ão quando, apesar de a lei atribuir poderes
discricionários à Administração, haver vinculações explicitamente assumidas por
esta (autovinculação) ou derivadas de prática anterior, que lhe imponham a
adopção de uma determinada conduta positiva, por ser imprescindível para
assegurar o princípio violado, nomeadamente quando estão em causa os
princípios da igualdade, da justiça e da proporcionalidade34 35.

No que concerne à violação dos referidos princípios, o controle judicial não
terá de ser um limitado à constatação da existência de violação grosseira ou
manifesta, pois a violação não grosseira ou não manifesta não deixa de ser
ilegal, mas terá de ser um controle limitado pela possibilidade de afirmação
segura e positiva da existência de tal violação.

Por outro lado, embora a jurisprudência tradicional do STA seja em sentido
diferente, parece-me que nestes espaços de valoração próprios da função admi-
nistrativa, precisamente por serem próprios desta, não poderá haver controle judi-
cial mesmo em caso de erro que ao tribunal pareça grosseiro ou manifesto,
quando esse erro não se traduza em erro sobre os pressupostos de facto36.
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34 Por exemplo, compete às câmaras municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequa-dos, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,recreativa ou outra [art. 64.º, n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (republicadapela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro]. Trata-se de um poder discricionário decidir que acti-vidades são de interesse municipal e devem ser apoiadas. Porém, se relativamente a umadeterminada actividade, que uma câmara municipal deliberou apoiar, se constatar que ocorreuma violação do princípio da igualdade ou da justiça ou da proporcionalidade, por ter sido semrazão justificativa negado apoio ou concedido apoio mais reduzido a uma instituição que seencontra em situação idêntica a várias outras a quem eles foram concedidos, a sanação daviolação desse princípio, se se entender que se está perante uma discriminação negativa(perante uma diferença de tratamento de entidades que estão em situação idêntica, só em con-creto se poderá apreciar se se está perante uma decisão discriminatória positiva dos bene-ficiados ou perante discriminação negativa dos não beneficiados, como se nota no acórdãodo Pleno de 30-4-2003, recurso n.º 47 777) só pode obter-se com a atribuição à instituiçãonão beneficiada de um apoio idêntico aos que foram concedidos às outras.
35 A possibilidade de serem feitas pelos tribunais imposições positivas tem sido aceite pelo SupremoTribunal Administrativo mesmo em matéria de discricionariedade legislativa, ao efectuar asdenominadas decisões interpretativas de conteúdo aditivo (RUI DE MEDEIROS, A Decisão de

Inconstitucionalidade, págs. 490-491) como pode ver-se pelos acórdãos do STA de 2-5-2000,recurso n.º 40 005, e de 27-11-2002, recurso n.º 48 202: o estabelecimento do regime de pro-gressão de funcionários nas carreiras é matéria que se insere na discricionariedade legisla-tiva; porém, constatando-se que é materialmente inconstitucional, por discriminar negativamenteum grupo de funcionários, um determinado regime de progressão, o reconhecimento da incons-titucionalidade impõe a extensão aos discriminados do regime de que beneficiaram os restan-tes, o que se reconduz a intervenção judicial no âmbito da discricionariedade legislativa.
36 Tomando como exemplo o caso apreciado no citado acórdão do STA proferido no recurson.º 1143/06: é indiscutível que cabe ao Governo definir a política de saúde, criando e encer-rando os estabelecimentos que entender, em sintonia com o seu entendimento sobre a melhorforma de assegurar esse serviço público; por isso, não podem, em princípio, os tribunaissindicar a decisão de encerramento de um determinado estabelecimento, nesse aspecto emque ela exprime a opção política dos órgãos governamentais sobre a melhor opção paraassegurar globalmente esse serviço; mas, é evidente que se detectaria um erro de avaliaçãoqualificável como erro sobre os pressupostos de facto, controlável pelos tribunais por cons-



O tribunal não poderá, à face do princípio da separação dos poderes, subs-
tituir-se à Administração na hierarquização de interesses cuja prossecução
cabe a esta, mesmo que ao tribunal pareça que é evidentemente errada a
opção desta sobre o estabelecimento de prioridades. A via, num Estado de
Direito democrático, através da qual podem ser censuradas essas opções é
eleitoral e não judicial37.

Assim, embora da parte final do art. 10.º do CPA, em que se refere que
deve ser assegurada a economia e a eficiência das decisões administrativas,
se possa inferir a consagração legal de um dever de boa administração,
trata-se de um dever jurídico imperfeito, pois a sua eventual violação que
não se traduza em violação daqueles princípios constitucionais e legais não
implica qualquer sanção de carácter jurisdicional38.

Mas, esta restrição da possibilidade de controle judicial, por força do
princípio da máxima efectividade das normas constitucionais (no caso as que
visam garantir o direito à tutela judicial efectiva de direitos e interesses dos cida-
dãos), deverá ser acompanhada duma acrescida exigência de fundamentação
dos actos praticados no exercício de poderes discricionários, de forma a maxi-
mizar as possibilidades de detecção de erros sobre os pressupostos de facto
e desvios de poder.

Por outro lado, à semelhança do que sucede com os actos políticos,
por força do disposto no art. 20.º, n.º 5, da CRP também relativamente aos
actos administrativos serão de afastar limitações à sindicabilidade no que
concerne aos actos que afectem directamente direitos liberdades e garantias
pessoais39. A dúvida será mesmo a de saber se, em relação aos actos admi-
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tituir vício de violação de lei, se, numa opção-limite absurda, um Governo entendesse que amelhor forma de prosseguir esse serviço a nível nacional era manter um único hospital loca-lizado numa ilha do arquipélago dos Açores.Na generalidade dos casos, competência é óbvio, a detecção segura de um erro de avalia-ção susceptível de ser considerado como erro dos pressupostos de facto não é tão evidentee, nos casos em que houver dúvidas sobre a existência ou não de um erro de facto, o prin-cípio da separação dos poderes impõe que, para efeitos de anulação contenciosa, se afastea sindicabilidade judicial.Mas, não terá de se tratar só de casos de erros grosseiros ou manifestos, pois os erros deavaliação de facto que só são detectáveis após uma indagação profunda, demorada, minu-ciosa e complexa não deixam de ser erros sobre os pressupostos de facto e, como tal, cons-tituem vícios de violação de lei susceptíveis de justificarem a anulação contenciosa.
37 Por exemplo, a meu ver não poderá o tribunal anular, com fundamento em erro manifesto noexercício do poder discricionário, uma deliberação de uma câmara municipal, tomada numperíodo de carência económica, no sentido de adquirir um veículo de luxo para a presidên-cia, afectando com essa decisão as disponibilidades económicas necessárias para realizaçãode obras urgentes de que necessita uma escola pública.
38 Neste sentido, pode ver-se o acórdão do STA de 15-10-2003, de que fui relator, citando emabono desta posição FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, volume II, pág. 39,MARCELO REBELO DE SOUSA, Lições de Direito Administrativo, volume I, 1999, pág. 115, ePAULO OTERO, O Poder de Substituição em Direito Administrativo, volume II, págs. 643-644.
39 Por exemplo, decerto que cabe às autoridades policiais tomar as medidas necessárias paragarantir a segurança pública geral, gozando de liberdade para escolher as medidas quemelhor possibilitem atingir esse objectivo, o que consubstancia um poder discricionário; masnão poderá deixar de ser jurisdicionalmente controlável essa escolha na medida em que



nistrativos, o CPTA foi mesmo mais longe do que o que exige aquela norma
constitucional, ao alargar o âmbito do processo de intimação que lhe dá con-
cretização, previsto nos seus arts. 109.º a 111.º à tutela de todos os direitos,
liberdades e garantias e não apenas aos de natureza pessoal.

3.2.1. Situações em que se tem colocado a questão da delimitação
dos poderes de cognição dos tribunais administrativos

a) Não se incluem nesta área de insindicabilidade contenciosa da acti-
vidade administrativa a formulação de juízos técnicos (considerados como
formulados no âmbito da impropriamente denominada «discricionariedade téc-
nica»), que, mesmo quando envolvem alguma subjectividade, podem ser con-
trolados judicialmente40 designadamente quando se puder concluir fundada-
mente pela existência de erro.

b) Uma situação em que o STA se pronunciou no âmbito do novo con-
tencioso administrativo sobre esta questão foi a de uma decisão que determinou
o encerramento de uma sala de partos41. O STA entendeu que os tribunais
podiam apreciar se essa decisão estava em conformidade com os requisitos
formais dos actos administrativos, inclusivamente a competência da entidade
que decidiu, se foi observado o procedimento legal adequado, se correspon-
diam à realidade os pressupostos de facto em que assentou (na medida em
que há um princípio jurídico que impõe essa correspondência, que está sub-
jacente à qualificação do erro sobre os pressupostos de facto como vício de
violação de lei), mas não podiam apreciar, por exemplo, se era ou não ade-
quado o encerramento das salas de partos para atingir o fim em vista de
redução da mortalidade infantil, designadamente se era ou não conveniente
assegurar um ritmo de trabalho não inferior a 1500 partos anuais para ade-
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contenda directamente com directamente com direitos, liberdades e garantias pessoais (desig-nadamente, a vida, a liberdade) dos cidadãos. O que se reconduz, visto de outro ângulo, anão ser constitucionalmente admissível discricionariedade no que contender com direitos,liberdades e garantias pessoais.Por exemplo, o velho hábito de algumas autoridades policiais do antigo regime político de dete-rem todos os carteiristas habituais durante as festas da vila, apesar de, decerto, ser ditadopor reais razões de segurança e ordem pública que as autoridades policiais devem assegu-rar, não pode ser tolerado num Estado de Direito.Guantánamo e a recente notícia sobre o acesso ilegal de um serviço de informações estran-geiro a correspondência entre magistrados europeus são bons exemplos, mais actuais epreocupantes, que ajudam a tomar posição sobre esta questão.
40 Um exemplo elucidativo da possibilidade de controle contencioso da correcção de juízos emcuja formulação intervêm factores subjectivos, é o da avaliação de imóveis, em que o Códigodo Imposto Municipal sobre Imóveis expressamente prevê a possibilidade de impugnaçãojudicial das avaliações administrativas com «fundamento qualquer ilegalidade, designada-

mente a errónea quantificação do valor patrimonial tributário do prédio», quantificaçãoesta em que são tidos em conta factores como «vistas panorâmicas» e «outros elementos
visuais que influenciem o respectivo valor de mercado», bem como influência da localizaçãodo prédio neste valor [arts. 43.º, n.º 2, alíneas i) e n), e 77.º, n.os 1 e 2, daquele Código].

41 Acórdão de 29-11-2006, recurso n.º 1143/06, de que fui relator.



quada actualização e adestramento do pessoal. Como se referia na funda-
mentação da decisão, não há, nestes aspectos, qualquer norma ou princípio
jurídico aplicável, pelo que se tratava de matéria que, em sede de impugna-
ção contenciosa, os tribunais não podiam apreciar.

c) Tem sido controvertida no STA a questão de saber se é controlável
a fixação da medida da pena variável em processo disciplinar.

A fixação administrativa de uma determinada medida da pena, não parece
poder incluir-se na referida reserva da administração, como se constata pelo
facto de no ilícito contra-ordenacional42 se prever expressamente a possibili-
dade de livre alteração pelo tribunal das sanções fixadas pela Administração,
mesmo no sentido do agravamento das sanções [arts. 72.º-A e 75.º, n.º 1, alí-
nea a), do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro]43. Isto é, trata-se de
matéria em que, também no âmbito da jurisdição administrativa e fiscal (pois
é nela que estão incluídos os recursos judiciais relativos à aplicação de coi-
mas e sanções acessórias por contra-ordenações tributárias), se prevê a pos-
sibilidade de controle ilimitado da actuação da Administração, no que con-
cerne à apreciação do excesso das sanções aplicadas.

No domínio do ilícito disciplinar, a determinação do tipo de pena a apli-
car é controlável pelo tribunal, já que se trata de apurar da subsunção de deter-
minado comportamento nas hipóteses legais de infracções disciplinares, tra-
tando-se, por isso, de aplicação de normas jurídicas, para efeitos do art. 3.º,
n.º 1, do CPTA. Por outro lado, essa determinação do enquadramento nos
tipos legais de contra-ordenações e da pena concreta a aplicar constituem maté-
ria indissociável da observância dos princípios da justiça e da proporcionali-
dade, pelo que se trata de matéria essencialmente vinculada44.
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42 A competência para a apreciação dos recursos judiciais de decisões de aplicação de coimase sanções acessórias está repartida entre os tribunais comuns e os tribunais fiscais, estes ape-nas quanto às contra-ordenações tributárias.No entanto, qualquer que seja a natureza das contra-ordenações, as decisões condenatóriasproferidas pela Administração são actos administrativos, à face da definição fornecida peloart. 120.º do Código do Procedimento Administrativo, que se tem entendido ser de aplicaçãogeneralizada.
43 Embora este art. 75.º, ao referir que a decisão do recurso pode alterar a decisão do tribu-

nal recorrido sem qualquer vinculação aos termos e ao sentido da decisão recorrida»,se refira aos recursos jurisdicionais, a mesma liberdade de alteração terá de ser admitida aotribunal de 1.ª instância, pois não seria congruente impor tal restrição a este, impondo-lhe umadecisão errada, para admitir a sua correcção em recurso jurisdicional.
44 Evidenciando que mesmo a própria decisão de proceder disciplinarmente ou não contra fun-cionários que pratiquem infracções depende de juízos de legalidade e não de oportunidadeou conveniência constata-se que existe um dever legal de os dirigentes procederem discipli-narmente contra os funcionários que pratiquem infracções disciplinares [art. 27.º, n.º 1, alínea a),do Estatuto Disciplinar, em que se prevê a aplicabilidade da pena de cessação da comissãode serviço aos dirigentes que «não procedam disciplinarmente contra os funcionários e agen-tes seus subordinados pelas infracções de que tenham conhecimento»], pelo que parecenão haver espaço para juízos de oportunidade e conveniência em matéria de instauração deprocedimento disciplinar.


