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RESUMO 

 As garantias administrativas apresentam-se como um mecanismo de proteção dos 

direitos individuais e de tutela da legalidade e mérito dos atos da Administração feita por ela 

própria. Sendo facto que as garantias administrativas seguem um procedimento, o trabalho 

propõe-se a fazer uma análise das Garantias Administrativas contidas no Código de 

Procedimento Administrativo de 2015, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial. 

A nossa análise tentar identificar como ficam, numa perspetiva doutrinária, os Direitos 

e Garantias, que os particulares já possuíam com o diploma de 1991 e as novidades trazidas 

pelo novo Código. 

Além da análise das novidades do CPA 2015, o estudo faz uma comparação com o 

sistema administrativo brasileiro, em especial a Lei nº 9.784 de 1999, que trata do Processo 

Administrativo Brasileiro no âmbito Federal. Essa lei começou a esboçar garantias naquele 

sistema jurídico, mas ainda há algumas lacunas que são abordadas nesta dissertação. 

O estudo, utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, busca 

fazer uma crítica analítica sobre os principais aspetos das garantias, analisando desde o 

surgimento das mesmas até os dias atuais. 

Palavras-Chave: Direito Administrativo; Garantias Administrativas; Procedimento 

Administrativo; Reclamação; Recurso. 
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ABSTRACT 

The administrative guarantees are presented as a mechanism of individual rights 

protection and legality and merit controls done by the the Administration itself. Being a fact 

that administrative guarantees follows a proceeding, the dissertation aims to make an analysis 

of the Administrative Guarantees contained on the Código de Procedimento Administrativo 

2015, from the doctrinal and jurisprudential point of view. 

Our analysis will try to identify how remains, in a doctrinal perspective, the Rights and 

Guarantees, that the individuals already had with the diploma of 1991 and the innovations 

brought by the new code. 

In addition to the analysis of the novelties of the CPA 2015, the study compares the 

Brazilian administrative system, especially Federal Law 9.784 of 1999 dealing with the 

Brazilian Administrative Process in the Federal scope. This law began to outline guarantees in 

that legal system, but there are still some gaps that are addressed in this dissertation. 

This study using as methodology, a bibliographic and jurisprudence research, aims to 

make a analytical critic about the main aspects of guarantees, analyzing since the beginning of 

the institute until this current days. 

Key-Words: Administrative Law; Administrative Guarantees; Administrative Proceedings; 

Complaint; Appeal. 
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1. INTRODUÇÃO    

 Portugal, como vários países europeus, viveu sob um regime monárquico em que o 

soberano detinha um poder supra legal e conseguia impor a sua vontade sobre a lei e sobre os 

súditos. A partir do século XVIII , com a Revolução Francesa, esse cenário começou a mudar 

na França  e espalhou-se por toda a Europa. Em Portugal, tais mudanças traduziram-se na 

criação de garantias graciosas que, posteriormente, transformaram-se na garantias 
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administrativas e, com o passar dos anos foram ganhando cada vez mais espaço no cenário 

administrativo gerando maior segurança jurídica para os administrados. 

 Atualmente em Portugal, as garantias administrativas permitem a defesa dos direitos 

dos particulares dentro da própria estrutura da Administração. São exemplos: as garantias 

petitórias, procedimentais, impugnatórias e contenciosas. As garantias permitem fazer o 

controlo de mérito e legalidade dos actos administrativos e numa análise mais ampla, objetivam 

que o particular possa se proteger de eventuais atos lesivos da Administração, de forma mais 

simples, célere, gratuita e informal. Os recursos e as garantias são encontrados tanto no CPA 

como no CPTA. 

 Foi adotado em Portugal o regime da dualidade de jurisdições, que se traduz na 

existência de uma Jurisdição Administrativa e uma Jurisdição Comum. Isso significa que há 

tribunais judiciais para julgamento de processos cíveis e criminais1 e os tribunais 

administrativos, que possuem competência para dirimir litígios decorrentes de relações jurídico 

administrativas e fiscais2.  

No Brasil, o Direito Administrativo desenvolveu-se de forma diferente por se tratar de 

um sistema com jurisdição una. O Poder Judiciário é uno e tem competência para apreciar 

qualquer litígio e por essa razão qualquer decisão administrativa poderá sempre ser mudada 

pelo Judiciário. Todavia, em 1999 foi editada a Lei nº 9.784 que trata do Processo 

Administrativo. Essa lei aborda o Processo3 Administrativo fora do judiciário, ou seja, aquele 

processo que tramitará na Administração Pública, e que, pode vir a ser alterado pelo Poder 

Judiciário 

A ressalva ao termo Processo quando se fala de Legislação Administrativa Brasileira é 

necessária uma vez que há imensa confusão entre os termos processo administrativo, 

procedimento administrativo e processo judicial. É certo que sempre que se estiver a falar de 

jurisdição judicial, utilizar-se-á a terminologia processo e jamais procedimento. Porém no 

âmbito administrativo poderá ser vista a utilização o termo processo ou procedimento, quando 

se estiver diante de um procedimento de primeiro grau. 

                                                           
1 Art. 209 a 214 da CRP 
2 Cfr. Art. 212, 3 CRP: 3. 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. 
3 O termo Processo ao referir-se à Lei 9.784/99 estará sempre em itálico tendo em vista a discordância da doutrina 

e nossa com esse termo. A lei na visão doutrinária trata de um procedimento e não de um Processo. 
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Neste trabalho, todavia, sempre será utilizado o termo Procedimento quando estiver a 

se referir ao âmbito administrativo e Processo sempre que estiver em análise a jurisdição 

judicial e/ou administrativa. 

Essa dissertação tem por objeto a análise comparativa das Garantias do Código de 

Procedimento Administrativo Português reformado em 2015 e as Garantias da Lei nº 9.784/99 

brasileira, o objetivo central do trabalho é investigar qual sistema jurídico possui mais garantias 

e qual sistema proporciona maior tutela dos direitos e interesses dos particulares. O trabalho 

considera o contexto brasileiro de uma legislação administrativa muito esparsa e que tem 

diversos outros diplomas que tratam de processos administrativos muito mais específicos, 

como, por exemplo, os processos administrativos disciplinares a que estão sujeitos os servidores 

públicos. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi a consulta bibliográfica às obras de referência 

portuguesas e brasileiras e aos julgamentos do Supremo Tribunal Administrativo, do Tribunal 

Central Administrativo Norte e do Tribunal Central Administrativo Sul. O que se pretendeu 

com o trabalho foi, por um lado, e a partir de uma visão da doutrina portuguesa, analisar 

criticamente como se apresentam e como se efetivam na prática as garantias e, como estas  

podem, de forma simples e célere, serem vistas como mecanismo de defesa do administrado e, 

por outro, verificar se o mesmo nível de garantia existe no Brasil. 

O trabalho está estruturado em 7 Capítulos. O primeiro, é a introdução. O segundo, traça 

as diferenças entre o sistema português e o sistema brasileiro, explica dualidade de jurisdição e 

aborda o privilégio da execução prévia. O terceiro capítulo analisa as garantias administrativas 

e explica: o que são, quais são e como funcionam.  

No quarto capítulo são referidas as vantagens das garantias administrativas. São tratadas 

por exemplo a celeridade, a simplicidade, a desnecessidade de patrocínio jurídico, as hipóteses 

de suspensão dos prazos e da eficácia dos atos, entre outros aspetos. O quinto capítulo, analisa 

os atos que podem ser impugnados, explica como se faz a contagem de prazo e detalha a 

articulação das garantias administrativas com as garantias contenciosas. Neste capítulo, é 

analisada a jurisprudência e como os tribunais têm aplicado o CPA. Embora o Código seja novo 

já há alguns pontos que se prevê a necessidade de sedimentação por parte dos tribunais, é o caso 

das impugnações necessárias. O sexto capítulo aborda o Direito Administrativo Brasileiro a 

começar por sua origem até os dias atuais. No sétimo capítulo é feita a comparação entre os 
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dois sistemas, inicia-se pela apresentação da Lei nº 9.784 e suas garantias com a análise da 

efetividade dessas garantias e das portuguesas do CPA. Após isto, são apresentadas as 

considerações finais. 

2. O SISTEMA PORTUGUÊS E O SISTEMA BRASILEIRO 

2.1 Considerações Prévias 

 Há basicamente 3 tipos de sistemas administrativos, são eles: o sistema tradicional, o 

sistema britânico e o sistema francês. Segundo Freitas do Amaral4, as principais características 

do sistema tradicional seriam:  

(a) a indiferenciação da função administrativa e judicial, o que acarreta, a não separação 

de poderes. 

(b) a não subordinação da administração ao princípio da legalidade, o que gera 

insuficiência nas garantias dos particulares face à Administração. 

No sistema inglês, por sua via, vigoram as seguintes características: 

(a) separação de poderes, que restringiu os poderes do monarca. 

(b) Estado de Direito, que subordina todas as pessoas à lei, incluído o monarca. 

(c) Descentralização: Que permite às autarquias locais o exercício de diversas 

competências de forma independente. 

(d) Sujeição da Administração aos Tribunais e Legislação comuns: A Administração é 

tratada da mesma forma que os particulares, e é submetida aos mesmos tribunais que 

os particulares, bem como à mesma legislação. 

(e) Execução judicial das decisões administrativas: As decisões administrativas não têm 

força auto executória. Caso o particular não aceite cumprir a decisão emanada por 

uma autoridade administrativa, a Administração terá de ir à tribunal e obter uma 

sentença que obrigue o particular ao cumprimento da sentença.5 

Já o sistema Francês, possui como principais características: 

                                                           
4 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo I, 4ª Edição. Coimbra. Almedina. 2018. ISBN: 

978-972-40-6209-9 p. 87-114 
5Fazemos uma pequena observação neste aspeto, porque o cidadão ficará sempre obrigado ao cumprimento da 

Sentença, não ao cumprimento da decisão. Em verdade, a sentença pode obrigá-lo ao cumprimento da decisão, 

poderá entretanto, obriga-lo de forma diferente, ou não obriga-lo a todos os termos da decisão. Desta maneira, 

cumpre delimitar que a obrigação é ao cumprimento da sentença. 
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(a) Separação de poderes: de forma mais profunda que no sistema inglês, tendo em vista 

que os tribunais não interferem na Administração Pública. 

(b) Estado de Direito: Possuindo, os particulares, garantias. 

(c) Centralização: O poder é centralizado, sendo as autarquias locais instrumentos de 

um poder central. 

(d) Sujeição da Administração à tribunais administrativos: No início não eram 

propriamente tribunais, mas órgãos da própria Administração que se incumbiam de 

julgar e fiscalizar, de forma imparcial, os atos administrativos e o contencioso 

administrativo. 

(e) Subordinação ao Direito Administrativo: A administração possuía poderes especiais 

e, portanto, submetia-se a um direito diferente dos particulares. Isso decorria da 

necessidade de a administração perseguir o interesse comum, o que invariavelmente 

choca-se com o interesse particular. 

(f) Privilégio da execução prévia: O Direito Administrativo permitia que a 

Administração executasse coercitivamente as suas próprias decisões.  

(g) Garantias Administrativas: havia a possibilidade de os particulares insurgirem-se 

contra atos e decisões administrativas, porém não em um tribunal comum, e sim, em 

um tribunal administrativo. Desse modo, Freitas do Amaral entende que as garantias 

acabam por serem menores do que no sistema inglês. 

 O sistema francês6, também chamado de dualista, caracteriza-se pela existência de duas 

Jurisdições. Uma jurisdição comum7 e uma jurisdição administrativa, que é competente para o 

julgamento de litígios emergentes de relações jurídico-administrativas. A jurisdição 

administrativa é plena e possui legislação própria. Conforme Vieira de Andrade8,  Portugal 

                                                           
6 Segundo Freitas do Amaral, o sistema francês seria uma espécie da qual derivam alguns géneros. Portanto ao 

falar em sistema francês, não é necessariamente um sistema idêntico ipsis literis ao sistema em vigor na França. 

O sistema pode ser derivado daquele, mantendo características principais. AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de 

Direito Administrativo I, 4ª Edição. Coimbra. Almedina. 2018. ISBN: 978-972-40-6209-9 p. 99 
7 Art. 211º, 1 da CRP 
8 ANDRADE, José Carlos Vieira. A justiça administrativa; (lições). 15ª Edição. Coimbra, Almedina, 2016. ISBN: 

978-972-40-6731-5 p. 29 



10 
 

adota um modelo judicialista, de contencioso jurisdicionalizado, ou seja, o contencioso é função 

dos tribunais9. É ainda atribuída uma ordem judicial autónoma10 e competência especializada11.  

 Vieira de Andrade12 comenta ainda, mais à frente, que embora a Constituição tenha dado 

muito enfoque à garantia dos direitos e dos interesses legalmente protegidos dos administrados, 

isso não significa que foi imposta a adoção de um modelo estritamente subjectivista da justiça 

administrativa. A Constituição apenas quis assegurar a proteção plena dos particulares perante 

a Administração. 

 O sistema monista adotado no Brasil13, caracteriza-se pela existência de uma jurisdição 

apenas, que é competente para o julgamento tanto dos litígios entre particulares, como os litígios 

decorrentes de relações jurídico-administrativas, utilizando o Código de Processo Civil. 

Embora haja no âmbito Federal, a Justiça Federal14, nos Estados e nos Municípios, as relações 

jurídico-administrativas são julgadas perante juízes comuns do Poder Judiciário. 

 Importante ressalva é feita por Perlingeiro15, ao afirmar que embora o sistema brasileiro 

tenha mudado, do dualista para o monista, com o advento da República, facto é que, o Brasil 

também não acompanhou a evolução do sistema norte-americano, com a fase da preparação de 

decisões judiciais e observância do devido processo legal que veio a seguir. Essa evolução, 

segundo o autor, limitou à apreciação dos processos, pelo Poder Judiciário, à ilegalidade e à 

razoabilidade. 

                                                           
9 Faz-se importante essa distinção, pela tradição que há na Europa da adoção do modelo francês, que os litígios 

decorrentes de relações jurídico-administrativas são julgados no Conseil d’État, não sendo propriamente um 

tribunal, e sim, um órgão da Administração Pública. 
10 A autonomia é vislumbrada nos (artigos 212º, 1 e 2 da CRP) e (art. 2º ETAF) 
11 Art. 4º do ETAF 
12 ANDRADE, José Carlos Vieira. A justiça administrativa; (lições). 15ª Edição. Coimbra, Almedina, 2016. 

ISBN: 978-972-40-6731-5 p. 41 
13 PERLINGEIRO, Ricardo. COUTINHO, Juliana Ferraz. Direito Administrativo da Garantia. Contributos sobre 

os mecanismos de proteção dos administrados. 1ª Edição. Porto. Centro de Investigação Jurídico-Económica da 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 2018. ISBN: 978-989-746-147-7 p. 25 
14 Os juízes federais são competentes para julgar, nos termos do artigo 108 da Constituição, as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 

ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; 
15 PERLINGEIRO, Ricardo. COUTINHO, Juliana Ferraz. Direito Administrativo da Garantia. Contributos sobre 

os mecanismos de proteção dos administrados. 1ª Edição. Porto. Centro de Investigação Jurídico-Económica da 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 2018. ISBN: 978-989-746-147-7 p. 26 
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2.2 O Sistema Português 

2.2.1 A dualidade de jurisdição em Portugal 

 

 Foi adotado um sistema de administração executiva ou de acto administrativo16. Isso 

significa, conforme Vieira de Andrade, que o Direito Administrativo é diferente do Direito 

Comum e que a lei após regular a actividade administrativa, atribui à Administração, a 

possibilidade da tomada de decisões unilateriais, que podem alterar a situação jurídica dos 

particulares, pois são dotadas de força executiva, e caso não sejam nulas, não sendo impugnadas 

atempadamente, tornam-se definitivas. 

 Dentro do sistema executivo, há, por um lado, um modelo objectivista, que tem um 

ponto de partida e um viés de maior defesa da legalidade e do interesse público e, por outro, o 

modelo subjectivista que visa, em primeiro lugar, a tutela de direitos dos particulares. Vieira de 

Andrade17, faz longa explanação histórico-evolutiva dessa dicotomia, ponderando que não há, 

necessariamente, de ser adotado um modelo puro. Conclui assim o autor, que a grande questão 

que se coloca é: se o modelo permite a criação de um sistema onde, a justiça administrativa 

parte da premissa que o mais importante é a defesa da legalidade e juridicidade, ou da premissa 

que o mais importante é a proteção dos direitos individuais. 

 Dito isso, passamos a perceber quem irá ser o competente por decidir o contencioso 

administrativo. Segundo o autor, o modelo actual português, é chamado de judicialista. Nele, a 

decisão cabe aos tribunais, sendo a Administração subordinada ao Direito, pode ter as questões 

jurídicas administrativas julgadas em tribunal. Há, portanto, a convicção que julgar a 

administração não seria uma invasão de competência, sendo essa uma atribuição do judiciário, 

seja ele comum ou especializado. 

Em termos de organização judiciária, Mario Aroso de Almeida18 referencia que 

Tribunais Judiciais compõe uma ordem e os Tribunais Administrativos compõe outra ordem. 

Compete assim, nos termos do art. 212º da CRP aos Tribunais Administrativos a resolução de 

litígios emergentes de relações jurídico-administrativas. A delimitação é dada pelo ETAF, no 

                                                           
16 ANDRADE, José Carlos Vieira. A justiça administrativa; (lições). 15ª Edição. Coimbra, Almedina, 2016. 

ISBN: 978-972-40-6731-5 p. 13 
17ANDRADE, José Carlos Vieira. A justiça administrativa; (lições). 15ª Edição. Coimbra, Almedina, 2016. 

ISBN: 978-972-40-6731-5 p. 15 
18 ALMEIDA, Mario Aroso de. Manual de Processo Administrativo. 3ª Edição. Coimbra, Almedina, 2017, ISBN: 

978-972-40-6890-9 p. 55 
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art. 4º. Segundo Vieira de Andrade19, com a revisão de 2015 do ETAF, o nº 1 do art. 4º ganhou 

a alínea o, que vem trazer o critério da competência residual para a Justiça Administrativa. 

Todavia, o autor pontua que, o objetivo de várias alíneas é o de enunciar as hipóteses de 

competência da justiça administrativa que, em legislações anteriores, não estavam tão explicitas 

e por isso, acabaram indo para a Justiça Comum. Desta forma, o artigo 4º do ETAF vem 

explicitar as hipóteses de competência, ampliando inclusive algumas do anterior diploma para 

o atual, e explicitamente excluir algumas competências, conforme os números 3º e 4º do ETAF.  

Sobre o tema, é importante ainda a leitura de Juliana Coutinho20. A autora explica que 

a competência dos tribunais é definida de forma material, e não orgânica. É possível, portanto, 

a aplicação de outros Direitos nos tribunais administrativos, que não só o Direito 

Administrativo. Não sendo assim, o Direito Administrativo, uma exclusividade dos tribunais 

administrativos e nem os tribunais administrativos adstritos exclusivamente ao Direito 

Administrativo. 

A autora chama a atenção para um outro aspeto interessante. É que havendo a reserva 

de competência material para os tribunais administrativos, a fuga da actuação administrativa 

para o direito privado, constitui uma violação da competência jurisdicional exclusiva dos 

tribunais administrativos, implicando por isso, na restrição de direitos fundamentais de natureza 

processual. Os litígios decorrentes de relações jurídico administrativas devem assim, 

permanecer sob jurisdição dos tribunais administrativos por força constitucional (cfr. Artigos 

17º e 20º da CRP). 

2.2.2 Privilégio da Execução Prévia 

 A auto executoriedade do acto administrativo era um poder da Administração que 

existia no anterior Código de Procedimento Administrativo. Este poder consistia na faculdade 

do próprio autor do acto administrativo executá-lo de forma coercitiva e sem a necessidade de 

obtenção de um título executivo do poder judiciário.  

                                                           
19 ANDRADE, José Carlos Vieira. A justiça administrativa; (lições). 15ª Edição. Coimbra, Almedina, 2016. 

ISBN: 978-972-40-6731-5 p. 103 
20 COUTINHO, Juliana Ferraz. A geometria variável do direito administrativo. In: Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade do Porto. Porto. Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2011, p. 130 
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 O art. 149º do antigo CPA21 trazia a facultatividade para a administração executar os 

actos, tão logo eles fossem considerados eficazes. Curiosamente, o art. 152º22 permitia que a 

notificação para a execução viesse juntamente com a notificação de que aquele era o acto 

definitivo, colocando o particular numa situação de absoluta insegurança jurídica.  Isso poderia 

permitir a esdrúxula situação em que o particular fosse pego totalmente desprevenido, sem 

tempo hábil para buscar uma eventual tutela judicial ou até um eventual recurso administrativo. 

 O novo CPA trouxe então, no artigo 176º, o privilégio da execução prévia que consiste 

na impossibilidade de a administração pública impor coercitivamente um acto administrativo, 

salvo nas hipóteses legais, em situações de necessidade pública e nas obrigações pecuniárias. 

 Há contudo um importante detalhe: O art. 8º do Decreto-Lei 4/2015 que aprova o novo 

CPA, condiciona a aplicação do artigo 176º à data da entrada em vigor do diploma que define 

os casos, as formas e os termos em que os atos administrativos podem ser impostos 

coercivamente pela Administração tendo sido, na oportunidade, estabelecido o prazo de 60 dias 

para que esse diploma fosse aprovado. 

 O diploma não foi aprovado até o presente momento e exsurgem duas hipóteses:  aplica-

se o antigo 149º do CPA de 1991 ou não se permite a auto executoriedade coercitiva dos actos 

administrativos em nenhuma hipótese, até que venha a lei delimitando as hipóteses em que ela 

será permitida. 

 Por todo o rol de proteções que o novo CPA concede e por todas as garantias que ele 

traz, parece-nos que o mais adequado seria não permitir que nenhum acto fosse executado 

coercitivamente sem uma decisão judicial executória. Essa é também a posição de Fausto 

Quadros23. 

                                                           
21 Artigo 149, CPA 1991 

1 - Os actos administrativos são executórios logo que eficazes.  

2 - O cumprimento das obrigações e o respeito pelas limitações que derivam de um acto administrativo podem ser 

impostos coercivamente pela Administração sem recurso prévio aos tribunais, desde que a imposição seja feita 

pelas formas e nos termos previstos no presente Código ou admitidos por lei. CPA 1991 
22  Artigo 152º CPA 1991  

1 - A decisão de proceder à execução administrativa é sempre notificada ao seu destinatário antes de se iniciar a 

execução.  

2 - O órgão administrativo pode fazer a notificação da execução conjuntamente com a notificação do acto definitivo 

e executório.. 
23 QUADROS, Fausto. A revisão do Código de Procedimento Administrativo: principais inovações. 1ª Edição. 

Lisboa. CEJ. 2016. Consultado em: 11/08/2018 URL: 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo_fiscal/eb_novo_CPCA.pdf 
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2.3  O Sistema Brasileiro 

2.3.1 A Unidade de Jurisdição no Brasil 

 

 No Brasil, nos termos do artigo 16º do Código de Processo Civil, a jurisdição é exercida 

pelos juízes e pelos tribunais em todo o país. A organização judiciária regulada dos artigos 92º 

a 126º da Constituição Federal, comporta a existência de diversos tribunais organizados por 

especialidade.  

Como corte constitucional, funciona o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do 

poder judiciário. Como corte infraconstitucional, responsável por harmonizar todo o Direito 

infraconstitucional funciona o Superior Tribunal de Justiça. As causas que envolvam a União, 

autarquias e empresas públicas federais competem à Justiça Federal, organizada por Regiões. 

Nos Estados e no Distrito Federal há Tribunais Estaduais e Juízes Estaduais que julgam as 

demais matérias. O Direito Eleitoral Militar e do Trabalho possuem diplomas próprios e 

organizações judiciárias especializadas, embora também pertencentes ao Poder Judiciário. A 

justiça brasileira possui cortes especializadas em virtude da matéria e da região, mas são em 

última análise, todos órgãos do poder judiciário. 

a) A grande quantidade de Leis de Procedimento Administrativo no Brasil 

 A Lei nº 9.784/90 trata do Procedimento Administrativo no âmbito federal visando a 

proteção de direitos dos administrados. Porém ela não é o único diploma legal que trata de 

procedimentos. 

 Os artigos 143º §3º e art. 149º da Lei nº 8.112/90, trazem já outras regras para a 

condução de um procedimento administrativo que tenha por finalidade apurar 

responsabilidades e aplicar sanções à servidores públicos federais. A regra permite até que 

servidores públicos de outros órgãos participem do procedimento. A Lei nº 8.666/93 trata das 

Licitações e Contratos da administração pública, também possui procedimentos no seu âmbito 

e, também têm eles, competências diferentes das estabelecidas na Lei Geral que é a Lei nº 9.784 

 Portanto, diante da grande quantidade de regras de procedimento administrativo, deverá 

o jurista, primeiramente, identificar: qual é a regra aplicável ao caso concreto, para só então 

descobrir a legislação aplicável. O problema de não haver uma legislação geral é que as 

eventuais garantias de uma legislação, não são aplicáveis na outra legislação. Isto porque, sendo 
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todas essas acima citadas leis federais, têm todas a mesma posição hierárquica e pelo principio 

da especialidade, serão aplicadas no seu todo, não se trazendo a proteção de outras leis 

procedimentais. 

b) A Justiça Federal e Estadual 

 O Brasil, nos termos do artigo 1º da CF é organizado em 3 esferas. União que é o ente 

Federal, Estados, Municípios e o Distrito Federal24. As competências são partilhadas e cada um 

desses entes possui sua estrutura legislativa e executiva. 

 Nas causas que envolvam a União, a Justiça Federal é o órgão responsável pelo 

julgamento da ação. Assim é a dicção dos artigos 106º a 110º da CF. As causas que envolvam 

os Estados, deverão ser processadas perante os Tribunais Estaduais. Causas envolvendo 

municípios, deverão ser processadas perante os Juízes das respetivas Comarcas. Causas 

relacionadas ao DF são processadas perante uma das Varas de Fazenda Pública do DF ou o 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em algumas hipóteses estabelecidas no seu 

regimento interno. A Vara é comandada por um juiz de primeiro grau e julga todos os processos 

em que seja parte o DF, autarquias, empresas públicas ou atos administrativos praticados ou 

omitidos por agentes públicos distritais. 

 A situação do Distrito Federal não é isolada. Embora o CPC não obrigue aos Tribunais 

a criação de varas especializadas para o julgamento de Direito Administrativo, todas as capitais 

contam com Varas de Fazenda Pública e diversas cidades do interior também a possuem. De 

forma que somente Municípios ou Comarcas muito pequenos ou com número de processos 

muito reduzido, não possuem uma Vara de Fazenda Pública e relegam ao Juiz de Direito Civil 

ou ao único juiz da Comarca, a jurisdição administrativa. 

3. GARANTIAS  

3.1 Considerações Prévias 

  

                                                           
24 O Distrito Federal acumula as competências de Estado e Município. 
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Antes de abordar as garantias propriamente ditas, vale a leitura conjunta do CPA e do 

CPTA25 para perceber qual deles será aplicado ao caso concreto, se está diante de uma garantia 

contenciosa ou de uma garantia administrativa. 

 Sobre o procedimento administrativo, ele é definido por Mário Aroso de Almeida26 

como uma estrutura tripartida que começa por iniciativa do particular ou de ofício. As etapas 

são classificadas em fase preparatória ou iniciativa, fase constitutiva e por último a fase 

complementar.  

 O procedimento de segundo grau compreende, no regime geral, as reclamações e os 

recursos administrativos. Apareceu pela primeira vez no ordenamento jurídico português no 

CPA de 1991. Será tratado neste trabalho no capítulo reservado às Garantias Administrativas. 

A doutrina27 especifica que há vários tipos de procedimentos tendo eles diversas fases.28 

Tendo o trabalho por foco as Garantias Administrativas, resumem-se as fases do procedimento 

                                                           
25 O CPTA define no seu artigo 1º a aplicação dele aos processos que corram perante a Justiça Administrativa com 

a aplicação apenas subsidiária do Processo Civil. Já o Código de Procedimento Administrativo, é aplicado no 

âmbito de toda a Administração Pública conforme disposto no art. 2º. Faz ainda ressalva o código para no que toca 

às garantias, terem aplicação subsidiária dos procedimentos administrativos especiais. Portanto, são as garantias 

efetivadas por meio de procedimentos e/ou processos. Quando há uma reclamação, há um procedimento à iniciar 

e concomitantemente há a garantia impugnatória sendo aplicada na prática. Vale ressaltar que os diplomas se 

comunicam, havendo situações que estão previstas em ambos ou em que uma previsão depende da outra. É o caso 

por exemplo o art. 54 do CPTA que só permite a impugnação do ato que produza efeitos, ressalvadas as exceções 

do art. 54 nº 2, e é no Art. 148 do CPA que temos a definição de ato administrativo. 

26 ALMEIDA, Mario Aroso. Teoria Geral do Direito Administrativo – O novo regime do Código do Procedimento 

Administrativo. 1ª Edição, Coimbra, Almedina, 2015, ISBN: 978-972-40-6141-2. p. 106 
27 LOPES, Dulce. Actividade, Procedimento e Processo Administrativo (textos de apoio). 1ª Edição, Coimbra, 

CEFA, 2006, ISBN: 972-8809-15-8 p.80 
28 Fase Inicial ou Preparatória 

 Conforme redação do artigo 53 do CPA, o procedimento pode ter início oficiosamente ou por solicitação 

dos interessados. Em relação ao início oficioso não há qualquer regra ou procedimentalização de como ele inicia. 

Nesse caso, a administração apenas é obrigada à notificar os interessados sobre o início do procedimento, nos 

termos do artigo 110 e naqueles casos que o procedimento possa conduzir à uma decisão desfavorável, o 

procedimento caduca em não ocorrendo decisão no prazo de 180 dias.  

 No que toca à responsabilidade pelo procedimento, é importante mencionar a redação do artigo 55, 2 do 

CPA que obriga a delegação da direção do procedimento para inferior salvo disposição legal. Vale destacar ainda 

o artigo 41 que carreia uma grande comodidade ao particular que apresentando um requerimento perante órgão 

incompetente, tem o seu requerimento encaminhado oficiosamente ao órgão de competência sendo a data válida 

como a data de apresentação, aquela em que primeiro apresentou o requerimento no órgão incompetente.  

 De facto, uma administração que prioriza o cidadão, não pode colocar entraves burocráticos para que se 

torne inacessível. A administração se encarregar de encaminhar os requerimentos aos órgãos responsáveis é a 

aplicação do princípio da colaboração e da boa-fé procedimental. 

Fase de Instrução 

 Seguindo o princípio do inquisitório, esse princípio representa uma autonomia do órgão responsável pelo 

procedimento na sua condução. Isso porque ele não está adstrito às matérias e/ou requerimentos inicialmente 

formulados, podendo no curso do processo proceder à quaisquer diligencias necessárias. 
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 Nessa fase o processo deve ser instruído, o que significa que devem ser reunidos todos os documentos e 

diligencias, para permitir que na fase a seguir, o agente ou órgão tome uma decisão. Salta aos olhos porém, a 

possibilidade de serem suprimidos documentos que forem julgados impertinentes e dilatórios, em primeiro lugar 

porque é um critério amplo e subjetivo, em segundo lugar, porque esse acto pode ser visualizado como um 

cerceamento ao direito de defesa do particular, nomeadamente o de fazer prova de suas alegações. 

 Já de outro turno, um instrumento à favor dos particulares é o artigo 115 que dispensa os particulares de 

provarem os factos que a administração tiver conhecimento em virtude de suas funções bem como obriga o 

responsável pelo procedimento à averiguar todos os factos que o conhecimento seja relevante para o bom 

julgamento do processo. 

Audiência de Instrução 

Nos diz a doutrina de Mario Aroso de Almeida28 que o direito de audiência tem a sua origem nos processos 

sancionatórios, onde não é possível uma condenação sem que o condenado tenha sido ouvido. Aponta ainda o 

doutrinador que o STA só reconhecia que o direito de defesa havia sido observado nas hipóteses em que norma 

expressa determinasse esse procedimento. 

 O artigo 121 do CPA traz aos particulares o direito de serem ouvidos antes da tomada de uma decisão 

final, devendo ser informados sobre o sentido provável dessa decisão e podendo nesta oportunidade juntar 

documentos, fatos, alegar direitos e solicitar diligências.  Vale lembrar que fora as hipóteses em que a audiência é 

dispensada, que estão previstos no artigo 124 do CPA, a audiência se constitui uma formalidade obrigatória do 

procedimento e a sua não observação implica em anulabilidade, conforme o artigo 163. 

 A audiência se apresenta assim como um direito do particular de ser ouvido antes que a decisão tenha 

sido “formalmente” exarada, embora o particular também intervenha na fase de instrução, e com base nos indícios 

que a administração fornece, apresentar um último apelo seja apenas com suas declarações, seja com outras provas 

intentando mudar a decisão provável da administração. Percebe-se que a ausência dessa fase, poderia acarretar 

uma decisão em que o particular ainda tivesse elementos, provas, depoimentos que poderiam alterar, criando assim 

uma impugnação daquele procedimento. Portanto, pode-se inclusive classificar a audiência de instrução como um 

mecanismo de economia processual na medida em que permite o particular lance mão de tudo o que tem e que a 

decisão se aproxime o máximo possível do ideal. Outro ponto importante no sentido da informalidade e celeridade 

é a possibilidade da “audiência” ser escrita. Evitar a deslocação do particular à autoridade julgadora é uma medida 

que contribui e muito para um processo mais ágil e efetivo, sem contar nos inconvenientes atrasos, manifestações 

orais protelatórias e desconexas com o processo que por esse procedimento escrito tornam-se mais facilmente 

contornáveis. 

Fase Decisiva 

 Concluído o relatório preparado na fase anterior, o procedimento será então encaminhado ao órgão 

competente para que seja decidido. O artigo 128, 1 do CPA positiva importante garantia dos particulares ao 

estabelecer o prazo de 90 dias para a decisão de procedimentos de iniciativa particular. É de se destacar que uma 

vez não decidido o procedimento no prazo legal, podem advir duas hipóteses. A primeira é o deferimento tácito. 

Essa hipótese contemplada pelo artigo 130 deve estar determinada por lei ou regulamento para aquele ato ou 

regulamento em específico. A segunda hipótese é a constituição no incumprimento de decisão, consubstanciado 

no artigo 129, essa hipótese abre para o particular a possibilidade de impugnação administrativa ou judicial por 

omissão ilegal. 

 Talvez, o estabelecimento de um prazo máximo para duração do procedimento,  seja um dos maiores 

avanços na legislação. A simples afirmação que um processo deve ter razoável duração, sem explicitar qual é a 

medida dessa razoabilidade, traduz-se na concessão aos particulares de um direito que pode na prática nunca ser 

alcançado por falta de decisão.  

 Além das hipóteses acima citadas, produzem igualmente o fim do procedimento outras três hipóteses. A 

desistência ou renúncia, a deserção e a falta de pagamento de taxas ou despesas. Essas hipóteses previstas nos 

artigos 131 a 133 podem igualmente encerrar o procedimento. Importa referir apenas que no procedimento 

administrativo não existe “coisa julgada” no sentido processual da matéria concebido e portanto, um particular que 

tenha o seu procedimento encerrado por uma dessas hipóteses poderá ingressar com o mesmo pedido novamente 

caso tenha interesse a caso não tenha ocorrido a preclusão temporal. 
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nas notas de rodapé. Todavia, ressalte-se a importância do tema. No que se refere às garantias, 

é importante frisar que a tratamos em apartado como também faz Dulce Lopes29 porque as 

Garantias refletem na própria perceção do cidadão sobre a sua posição frente ao Estado e à 

Administração Pública. Sejam as garantias petitórias ou impugnatórias, elas sempre se 

traduziram em um Procedimento, pois esta é a forma da Administração tratar os documentos 

de forma organizada.  

Os particulares, leia-se os interessados, nos termos do artigo 68º, 1 do CPA, iniciam o 

procedimento mediante um requerimento conforme os artigos 102º a 109º do CPA. Vale 

destacar que o requerimento talvez seja uma das principais peças do procedimento. O 

requerimento equipara-se, guardadas as proporções, à petição inicial do Processo 

Administrativo pois além de delimitar a matéria, delimitar os interessados e determinar qual 

órgão será o responsável pelo julgamento, determina o termo inicial da contagem do prazo para 

decisão do órgão. 

3.2 O que são 

 O substantivo Garantia, que dá a ideia de segurança, é definido no âmbito das garantias 

administrativas por Freitas do Amaral30 como meios criados pela ordem jurídica com a 

finalidade de evitar ou sancionar as violações ao direito objetivo, as ofensas dos direitos 

subjetivos ou dos interesses legítimos dos particulares, ou o demérito da ação administrativa, 

por parte da administração pública. 

 Esse conceito  é a representação de uma visão da Administração como prestadora e, 

principalmente,  a colocação da Administração como ente que deve, à  luz da legislação e do 

interesse público, privar-se de violar os direitos subjetivos dos particulares. As garantias 

representam uma balança entre a legalidade que a administração tem como pilar, o interesse 

público que é o fim primeiro  a ser perseguido porém sem perder de vista os interesses dos 

particulares que também estão garantidos na legislação e também integram de certo modo o 

                                                           
 Conforme se extrai do artigo 155 a regra geral é a produção de efeitos do ato a partir do momento em que 

é praticado. Com isso, logo após a decisão, atento às exceções dos artigos 156 e 157 do CPA, a decisão já terá 

validade. 

29LOPES, Dulce. Actividade, Procedimento e Processo Administrativo (textos de apoio). 1ª Edição, Coimbra, 

CEFA, 2006, ISBN: 972-8809-15-8 p. 107 
30AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo – Vol. II. 2ª Edição. Coimbra, Almedina, 2011. 

ISBN: 978-972-40-4407-1 p. 747 
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interesse público, tendo em vista que é interesse da administração que os particulares também 

sejam titulares de direitos. 

 As garantias podem também ser encaradas como um autocontrolo da administração 

pública. Figueiredo Dias e Fernanda Oliveira31 veem as garantias como um mecanismo dentro 

da administração que foi institucionalizado para assegurar o seu próprio controle de legalidade 

e mérito.  

3.3 Garantias Petitórias 

 Esse direito que encontra-se positivado no artigo 52º da CRP é uma faculdade que os 

particulares possuem de apresentar a quaisquer órgãos, petições, requerimentos e/ou 

reclamações visando defender os seus interesses. Embora o artigo 52º não especifique um prazo 

para resposta, falando apenas em “prazo razoável”, pode-se dizer que os prazos de forma geral 

são dados pelo CPA e caso a petição, requerimento ou reclamação encaixe-se no âmbito de um 

procedimento especial definido em lei especial, deverá então seguir os prazos dessa legislação 

especial. 

Segundo Nuno Sousa32 as garantias petitórias não exigem a prática de um ato prévio e 

consubstanciam-se no direito de petição, direito de representação, direito de oposição 

administrativa, direito de denúncia, direito de queixa e direito de queixa ao provedor de justiça. 

 O provedor de justiça posssui uma actuação informal e representa para os cidadãos um 

direito de queixa. Conforme se extrai do artigo 3º da Lei 9/1991 as queixas apresentadas ao 

provedor de justiça não levam à uma decisão, mas tão somente às recomendações aos órgãos 

competentes. 

 Há também no âmbito das autoridades independentes reguladas pela Lei 67/2013 a 

possibilidade de apreciação de queixas de cidadãos, conforme artigo 40º, 4, c e d  compete às 

entidades reguladoras receber essas reclamações. Devendo ainda, nos termos do artigo 47º,3, 

c,d e e divulgar relatórios estatísticos sobre essas reclamações bem como promover tratamento 

das reclamações com mediação, conciliação ou arbitragem, além de emitir recomendações para 

a adoção de providencias, todavia sem poder punitivo ou decisório. 

                                                           
31 DIAS, José Eduardo Figueiredo. E OLIVEIRA, Fernanda Paula. Noções Fundamentais de Direito 

Administrativo, Coimbra, Almedina, 2010, ISBN: 978-972-40-4355-5 p. 316 
32 SOUSA, Nuno J. Vasconcelos Albuquerque. Noções de Direito Administrativo. Coimbra. Coimbra Editora, 

2011, ISBN: 978-972-32-1961-6 p.449 
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Outro importante mecanismo é o direito de informação que está estabelecido na 

Constituição da República Portuguesa no artigo 268º nº 1 e estabelece claramente que todos os 

cidadãos têm o direito de saber sobre o andamento e as resoluções de processos em que sejam 

interessados. É previsto ainda no CPA nos artigos 82 a 85 sendo curiosamente o número 1 do 

artigo 82º idêntico ao número 1 do artigo 268º da CRP. 

 Sobre o tema, cumpre registrar o prazo do artigo 82º nº3 é de 10 dias. A legislação 

quando estabelece prazo para a prestação de informações, protege o particular do seu 

requerimento de informações ficar sem andamento ad eterno. 

3.4 Garantias Procedimentais. 

 Essa garantia traz em si uma importância muito grande para a sedimentação do Estado 

Democrático de Direito e para a segurança jurídica. Advindo de uma previsão constitucional 

do artigo 267º, 5 da CRP que reserva para legislação especial a regulamentação de como 

decorrerão os Procedimentos Administrativos, é precisamente o primeiro artigo do CPA que dá 

a definição de Procedimento Administrativo. Com isso, toda a manifestação e execução de 

vontade da Administração Pública, deve obedecer a uma sucessão de actos e formalidades.  

 Para assegurar um Procedimento justo, fazem parte das garantias procedimentais a fase 

de audiência prévia dos interessados e a fase instrutória33, bem como as garantias de 

imparcialidade, que são 2: Impedimento e Escusa e Suspeição. Os casos de Impedimentos, 

como proceder nesta hipótese, bem como os efeitos, estão elencados nos artigos 69º a 72º do 

CPA. Já as hipóteses de Escusa e Suspeição, como pedir, quem decide sobre o pedido e quais 

as sanções, estão elencadas nos artigos 73º a 76º também do CPA. 

 Essa garantia é importante, na medida em que proporciona ao particular a segurança de 

que o seu procedimento será decidido por um órgão isento, que não terá portanto, razões para 

querer intencionalmente prejudicá-lo. 

3.5 Garantias Impugnatórias e Contra Omissões Ilegais 

 As garantias impugnatórias, definidas por Freitas do Amaral34  como meios de 

impugnação de atos administrativos perante órgãos da Administração Pública, são a 

                                                           
33 Essas duas fases estão explicadas na nota de rodapé nº 28 deste trabalho. 
34 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo Vol. II. 3ª Edição. Coimbra, Almedina, 2017. 

ISBN: 978-972-40-6496-3 p. 618 
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reclamação e o recurso (CPA, art. 184º, nº 1 e 2). Fausto Quadros35, Jorge Silva Sampaio e José 

Duarte Coimbra36 citam como maior novidade da reforma de 2015 o alargamento das 

reclamações e dos recursos. É possível agora, reclamar e recorrer de qualquer ato administrativo 

e, inclusive das omissões. Segundo a doutrina, isso visa promover meios administrativos de 

tutela e evitar o aumento no número de demandas judiciais. 

 A possibilidade de recurso das omissões tornou-se um grande avanço no modelo de 

garantias adotado por Portugal, isso porque permite-se, de todos os lados,  fechar um cerco  de 

proteção aos particulares  e também de cuidado do interesse público para a administração. 

Aponta a doutrina de Jorge Silva Sampaio e José Duarte Coimbra37 que essa novidade é a 

adequação à extinção da figura do indeferimento tácito. 

 O raciocínio do autor é que nesse caso não se trata de uma garantia impugnatória e sim 

a garantia de emissão de um ato legalmente devido que fora ilegalmente omitido. Esse ponto 

encontra-se consubstanciado no artigo 192º, 2 do CPA, que prevê a hipótese de um órgão 

praticar um ato ilegalmente omitido. Prevê também o artigo 197º, 4 que o órgão competente 

para o recurso pode, em alguns casos e salvo a competência exclusiva do subalterno, decidir no 

lugar do órgão que deveria ter decidido e omitiu-se. 

 Conforme o artigo 185º do CPA, as reclamações e recursos têm natureza facultativa ou 

necessária devendo, sempre que forem necessários, estar expressamente na lei, sendo a 

facultatividade a regra e não a exceção. Mas as coisas nem sempre foram assim. Segundo Diogo 

Freitas do Amaral38,  o Decreto-Lei nº 256-A/77 criou em 1977 a reclamação necessária e a 

colocava como condição para a propositura da ação administrativa perante os tribunais. Na 

prática, revela o autor, isso contribuiu para que os sistemas administrativos demorassem meses 

sem qualquer tipo de decisão sobre aquela reclamação e, em casos mais graves, as autoridades 

administrativas quedavam-se inertes até para enviá-las ao tribunal. 

 A experiência com a reclamação obrigatória terminou em 1985 com a LEPTA. Tanto o 

CPA de 1991 como o de 2015 mantiveram a reclamação como facultativa permitindo ao 

                                                           
35 QUADROS, Fausto de. e outros. Comentários à Revisão do Código do Procedimento Administrativo. Coimbra, 

Almedina, 2016. ISBN: 978-972-40-6573-1 p. 397 
36 SAMPAIO. Jorge Silva e COIMBRA, José Duarte. Comentários ao novo código do procedimento 

administrativo. Volume II. 3ª Edição, Lisboa, AAFDL, 2016, ISBN: 978-972-629-061-2 p. 543 
37 SAMPAIO. Jorge Silva e COIMBRA, José Duarte. Comentários ao novo código do procedimento 

administrativo. Volume II. 3ª Edição, Lisboa, AAFDL, 2016, ISBN: 978-972-629-061-2 p. 559 
38 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo – Vol. II. 2ª Edição. Coimbra, Almedina, 2011. 

ISBN: 978-972-40-4407-1 p. 764 
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administrado obter a sua pretensão sem um processo a mais nos tribunais e sem tirar do 

administrado a possibilidade de buscar a garantia judicial de seus direitos quando assim o 

desejar. 

 As reclamações e os recursos, podem ter por fundamento o controle de legalidade e 

mérito, conforme o art. 185º do CPA e art. 3 nº 1 do CPTA. Desta maneira, utilizando o 

procedimento, o particular pode obter uma decisão que avalie o ato que deseja impugnar tanto 

no aspeto da conformidade do ato com a lei, como na conveniência da prática daquele ato. 

Sobre as vantagens do recurso hierárquico obrigatório, é importante ler Vieira de 

Andrade39. O autor aponta quatro vantagens, sendo a maior delas a suspensão do efeito do ato 

recorrido. Conforme o artigo 189º, a Administração fica obrigada a suspender os efeitos do ato. 

Portanto, o particular possui assim a proteção dos seus direitos, visto que somente após o 

julgamento do recurso hierárquico o ato poderá vigorar novamente. 

 Relembra ainda o autor que o prazo de julgamento do recurso hierárquico é uma mais 

valia para o particular que disporá de mais prazo para preparar sua eventual ação administrativa, 

isso porque terá todo o curso do recurso para melhor adequar, junto ao seu advogado, a ação 

administrativa que pretenderia intentar. 

 Um ponto de destaque nessa legislação de 2015 é que agora, a ausência de decisão no 

prazo determinado, abre para o autor a possibilidade de buscar a tutela judicial. A legislação de 

199140 também o fazia, mas considerava o recurso tacitamente indeferido o que torna-se 

relevante se, à partida, tinha sido concedido um efeito suspensivo. 

 Pela atual redação do art. 198º do CPA, é possível interpretar que a não decisão no prazo 

legal, não gera efeito nenhum a não ser: a reabertura do prazo da possibilidade do administrado 

ingressar com a ação judicial cabível. Nessa hipótese, parece-nos que caso tenha sido concedida 

a suspensão dos efeitos do ato, essa medida continua valendo uma vez que o procedimento não 

foi indeferido, foi apenas extrapolado o prazo de decidir. 

 O professor Marcelo Rebelo de Sousa41 relaciona inclusive a distinção do recurso 

hierárquico em necessário ou facultativo  a um aspeto histórico.  O autor prossegue afirmando 

                                                           
39ANDRADE, José Carlos Vieira. Em Defesa do Recurso Hierárquico – Anotação ao Acórdão do TC, nº 499/96, 
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40 CPA 1991 art. 175 
41 SOUSA, Marcelo Rebelo de. e MATOS, André Salgado de. Direito Administrativo Tomo III Actividade 

administrativa. 2ª Edição. Alfragide, Editora Dom Quixote, 2009. ISBN: 978-972-20-3879-9 p. 222 
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que, a LPTA fazia depender a impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos do seu 

carácter definitivo e executório, sendo considerados verticalmente definitivos apenas os actos 

administrativos praticados por órgãos sem superiores hierárquicos ou por subalternos ao 

abrigo de delegação de poderes ou no exercício de competências exclusivas.  

 Na antiga legislação, os atos definitivos dos subalternos podiam ser imediatamente 

impugnados no âmbito da justiça administrativa, enquanto os não definitivos deveriam, 

necessariamente, passar por seu superior hierárquico antes de irem aos tribunais.  Para o autor, 

entretanto, a discussão e a manutenção dessa distinção só é relevante no plano conceitual. No 

plano prático, ele defende a uniformização dos regimes, ao menos, no efeito suspensivo da 

eficácia do ato recorrido. 

Conclui-se, portanto, que os particulares encontram-se amplamente protegidos por um 

sistema que estabelece prazos para a emissão de decisões e prática de atos e que permite no 

campo administrativo, induzir a administração à obrigação de prática de atos legalmente 

devidos. Como aplicação prática pode-se ver a possibilidade de pedido para que a administração 

emita uma licença de funcionamento de um estabelecimento ou emita um documento de registro 

de imigrantes. São casos que anteriormente deveriam ter supostamente uma ficção de 

indeferimento para posterior impugnação de um indeferimento sem qualquer argumento, o que 

criava um embaraço enorme. 

3.5.1 A natureza facultativa ou necessária das garantias administrativas. 

 

Ponto fundamental é lançado pelo professor Mario Aroso de Almeida42 ao questionar se 

somente em relação à prática de atos é que existem recursos e reclamações necessários ou se 

pode haver esse tipo de procedimento quando se está diante de uma omissão. Segundo o autor, 

a resposta deve vir da lei especial que se refira à situação. Quando a situação da prática daquele 

ato demandar que seja feita uma reclamação ou recurso necessário, então a omissão na prática 

do ato também deverá ser objeto de recurso ou reclamação por analogia. 

 Essa questão é importante pois ela altera o prazo para reclamação ou recurso. No caso 

do prazo geral, o art. 187 estabelece o prazo de 1 ano para reclamação ou recurso por omissão. 
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Caso, a reclamação ou o recurso seja necessário, o prazo é regido pelo artigo 193º nº 2 e deve 

ser manejado no prazo de 30 dias.  

 Aponta Jorge Silva Sampaio e José Duarte Coimbra43, que o novo CPA coloca um ponto 

final na discussão sobre se os procedimentos administrativos podem ser configurados como de 

utilização prévia necessária em relação às ações contenciosas. Pontua o autor que constituía 

essa exigência o requisito da definitividade vertical, que nada mais é do que a obtenção de uma 

“decisão final” da Administração Pública, para que só então, se fosse ainda o caso, a 

controvérsia fosse levada a tribunal. 

 Referencia o autor que inúmeros foram os debates ao longo dos anos e que agora, com 

o advento do novo CPA, quedaram-se superados pois estabeleceu-se a regra da definitividade 

vertical com os seguintes critérios: (1) a utilização de recursos administrativos para ações ou 

omissões quando necessária sempre suspenderá os efeitos do ato administrativo e sempre terá 

o prazo mínimo de 10 dias para ser apresentada. (2) Ocorrerá sempre a suspensão do prazo para 

interposição da competente ação administrativa. 

3.5.1.1 Conflitos de Normas 

 

 O art. 189º nº 1 do CPA, estabelece que, no caso de impugnações necessárias, elas 

possuem efeito suspensivo. O art. 16º do RGTAL prevê que os sujeitos passivos de taxas de 

autarquias podem reclamar ou recorrer das taxas no prazo de 30 dias sendo, portanto, a 

impugnação necessária, nos termos do nº 5, seria então sujeita à suspensão da exigibilidade da 

taxa. Em contraposição,  o CPPT  no art. 69º letra “f”, preceitua a ausência de efeito suspensivo 

salvo, quando for prestada a garantia adequada. 

 O STA44, ao julgar a matéria, defrontou-se  com a aplicação de duas leis: o CPA e o 

CPPT. O Supremo decidiu  que, no caso, seria aplicado o CPPT por ser mais específico. Estão, 

portanto, excluídas do âmbito do CPA, as matérias tributárias, por haver lei mais específica. 

Isso se torna relevante na medida em que o CPPT, embora tenha também garantias 

administrativas, possui outro rito e o CPA nessa matéria é inaplicável. 

                                                           
43 SAMPAIO. Jorge Silva e COIMBRA, José Duarte. Comentários ao novo código do procedimento 
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44 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo relativo ao processo nº 01200/2015 de 15-02-2017 Relator: 

Aragão Seia. Disponível em: www.dgsi.pt 
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 Em outro julgamento45, sobre matéria de conflito de normas, o administrado apresentou 

reclamação contra ato de liquidação de IRS e foi questionado sobre o prazo que definiria a 

revogação do ato tributário. Nesse caso, como não havia norma reguladora na LGT e no CPPT, 

aplicou-se o regime geral do CPA para as reclamações. 

3.5.1.2 Qual ato que pode ser objeto de impugnação contenciosa? 

 

 O TCAN46 decidiu uma questão fulcral do ponto de vista do processo e do procedimento 

administrativo. A cidadã havia tido a sua pretensão frustrada ao ver publicada a lista de 

classificação final de um concurso. Em razão disso, propôs uma reclamação.  

 A reclamação foi indeferida. A cidadã propõe então, uma impugnação não contra o ato 

da lista, mas sim contra o ato que indeferiu a reclamação. É de se mencionar que já havia 

prescrito o direito de impugnar o ato da lista, mas não havia prescrito o direito de impugnar o 

ato de indeferimento da reclamação. Importante destacar ao final do julgado que, o tribunal 

afirma que a verificação deve ser feita sempre sobre o ato impugnado e não sobre o ato que o 

juiz entende que seria o corretamente impugnável. 

 Em outro julgamento47 porém, o TCAN confirmou a impossibilidade de recorrer 

contenciosamente quando a matéria tornou-se definitiva no âmbito administrativo. Isso porque 

no caso em apreço, a recorrente foi notificada da decisão proferida em sua impugnação 

administrativa. Ocorre que a recorrente não se atentou que essa notificação faria o prazo da 

prescrição retornar à marcha, o que acabou por tornar o ato inatacável tanto administrativamente 

como contenciosamente. É vedado. portanto, intentar uma ação administrativa visando obter a 

anulação de um ato que não é anulável. 

3.5.1.3 Articulação entre Garantias Administrativas e Garantias Contenciosas 
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 Conforme estabelecido no art. 3º do DL4/2015 e também no artigo 185º, 2 do CPA, a 

regra geral para as garantias administrativas é que as impugnações são facultativas. Ou seja, o 

particular pode, na regra geral, acionar os Tribunais Administrativos sem ter apresentado 

impugnações administrativas. 

 Todavia, em algumas hipóteses, conforme o supracitado artigo 3º se refere, o recurso 

pode ser necessário. Nesse caso o particular ganha uma dupla proteção com os artigos 189º, 1 

e 190º, 1 do CPA. Nos casos em que a utilização dos meios de impugnação administrativa forem 

necessários, a utilização deles implica na imediata suspensão dos efeitos do ato e na imediata 

suspensão do prazo para o contencioso administrativo. Se for uma reclamação necessária, 

suspende também o prazo para o recurso administrativo. 

 Caso as impugnações administrativas sejam facultativas, não ocorre automaticamente a 

suspensão dos efeitos do ato. A sua utilização suspende apenas o prazo para eventual utilização 

do contencioso conforme o art. 190º, 3 do CPA. Todavia, poderá o particular tanto pedir ou ter 

deferido de ofício na esfera administrativa, conforme o artigo 189º, 2 do CPA a suspensão dos 

efeitos. 

 Caso não seja deferida a suspensão dos efeitos, o particular então poderá, conforme 

expressamente previsto no artigo 190º, 4 do CPA requerer a adoção de providencias cautelares 

e a suspensão dos efeitos do ato nos tribunais administrativos. 

 Na hipótese em que as garantias administrativas forem facultativas, pode ocorrer 

conforme acima descrito a busca de tutela administrativa e judicial, situação que abre a 

possibilidade de alguns conflitos entre essas tutelas. Os dois principais exemplos são, primeiro 

no caso de na pendência de processo judicial, a autoridade administrativa alterar a decisão que 

foi impugnada tanto administrativamente quanto judicialmente. Nesse caso, o artigo 64º do 

CPTA prevê que o autor da impugnação judicial poderá solicitar que ela continue a correr para 

o novo ato podendo ainda apresentar novas provas e alegações.  

 Caso tenha ocorrido extinção de instância, poderá o particular solicitar a reabertura do 

processo. Essa medida tem um caráter de economia processual, efetividade e celeridade muito 

latente, permitindo assim ao particular ter acesso aos seus direitos da forma mais efetiva, não 

se prejudicando pelas alterações de atos promovidas pela administração. 

 O segundo exemplo tem a ver com a possibilidade de a decisão judicial vir antes da 

decisão administrativa. Nesse caso, nos socorremos do artigo 205º, 2 da CRP que prevê a 
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soberania da decisão judicial sobre quaisquer outras decisões. Nessa hipótese, a matéria já 

estará decidida e deverá ser acatada pela autoridade administrativa. O procedimento 

administrativo, nessa hipótese, fica vinculado à decisão judicial e deverá segui-la. 

 Portanto, conclui-se que no caso em que o uso das garantias administrativas seja 

necessário, os efeitos da decisão restam suspensos e o prazo para impugnar judicialmente 

também. No caso das garantias facultativas, que é a regra, o uso da impugnação administrativa 

suspende o prazo para impugnação judicial e em relação à suspensão dos efeitos, pode ser 

pedido tanto administrativamente como judicialmente. Em havendo um processo 

concomitantemente a um procedimento, qualquer mudança no ato ou no procedimento poderá 

ser comunicada no processo para sua readequação. Por fim, em havendo conflito entre a decisão 

administrativa e a judicial, a decisão final será sempre a judicial, pelo princípio da soberania 

judicial. Conclui-se assim que os particulares se encontram plenamente protegidos no âmbito 

tanto administrativo como judicial, encontrando uma articulação entre essas duas ferramentas 

que, utilizadas simultaneamente, abarcam todas as situações em que se faz necessária a tutela 

de direitos e interesses dos particulares. 

3.5.3 A Reclamação 

 Conforme Mario Aroso de Almeida48 , todo ato administrativo pode ser objeto de 

reclamação para o órgão que o praticou. Essa reclamação, baseada na busca de uma tutela de 

legalidade e/ou mérito, pode ter por pretensão a anulação, revogação, modificação ou 

substituição do ato; além da possibilidade introduzida pela revisão de 2015 que é a reação contra 

a omissão ilegal de atos administrativos. Nos termos da lei49, só não pode ser objeto de 

reclamação o ato que decida uma anterior reclamação salvo, as hipóteses de omissão de 

pronúncia em que a reclamação deverá versar somente sobre aquela parte que foi omitida. 

A reclamação é a possibilidade que o administrado possui de devolver para o mesmo 

agente ou órgão que praticou ou deixou de praticar um ato, a reavaliação da legalidade e do 

mérito daquele ato, dando-lhe, no caso de omissão ilegal, oportunidade de praticar o ato omisso. 

                                                           
48 ALMEIDA. Mario Aroso de. Teoria Geral do Direito Administrativo – O novo regime do código de 

procedimento administrativo. 2ª Edição. Coimbra, Almedina, 2015, ISBN: 978-972-40-5771-2 p. 365 
49 CPA art. 191 
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 Segundo o professor Mario Aroso de Almeida50, foi extinta a figura da ficção de 

indeferimento tácito no âmbito do Direito Português. Segundo o autor, a garantia administrativa 

nessa hipótese, é não-impugnatória. Afinal, diante da ausência de ato, não há o que impugnar.  

 Ao avançar, e adentrar no rol de legitimados para iniciar um procedimento 

administrativo, percebe-se que o CPA de 2015 promoveu uma importante alteração. O CPA 

2015 ao dizer menos no artigo 186º do que o CPA 1991 no art. 53º permite que muito mais 

partes sejam legitimadas para o procedimento. Isto porque, o CPA de 1991 só fala em 

legitimidade para iniciar e intervir, não havia portanto a possibilidade de relações múltiplas no 

procedimento administrativo, e não havia na altura do CPA de 1991, a legitimidade para os 

prejudicados por omissões, buscarem a tutela de seus direitos. 

 A doutrina51 refere-se às impugnações administrativas como instrumentos mais amplos 

do que as impugnações contenciosas, isso porque as impugnações administrativas permitem: a 

remoção e a substituição do ato impugnado, o controle de legalidade e mérito do ato impugnado 

e a reação contra omissão ilegal. Segundo Marcello Caetano, no caso dos procedimentos 

administrativos, quando se tem um ato de conteúdo negativo é possível, por meio da 

impugnação, obter-se um ato de conteúdo positivo. Quando há uma omissão da administração, 

é por óbvio que a reclamação não tem caráter impugnatório, visto que não há o que impugnar. 

3.5.4 O Recurso Hierárquico  

 

 É, nas palavras de Diogo Freitas do Amaral52, a garantia administrativa dos 

particulares que consiste em requerer ao superior hierárquico de um órgão subalterno a 

revogação ou anulação de um ato administrativo ilegal por ele praticado ou a prática de um 

ato ilegalmente omitido pelo mesmo. 

 Trata-se assim de um recurso que, quando necessário, deve ser intentado no prazo de 30 

dias. Quando facultativo, no prazo da ação administrativa53. O recurso, quando facultativo, não 

impede que o administrado intente ação administrativa concomitantemente ao recurso. Quando 
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procedimento administrativo. 2ª Edição. Coimbra, Almedina, 2015, ISBN: 978-972-40-5771-2 p. 367 
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obrigatório, proíbe o ajuizamento da ação pelo prazo de 30 dias em que o procedimento deverá 

ser julgado. Caso o procedimento não seja decidido nesse período, então o administrado pode 

intentar a ação judicial.  

 Acerca desse assunto, vale discorrer sobre importante aspeto histórico. Inicialmente era 

exigida a definitividade vertical do ato, para que pudesse haver recurso contencioso. Após a 

segunda reforma constitucional, passou a ser possível recorrer judicialmente de quaisquer atos 

administrativos. Na altura, Vasco Pereira da Silva54 já defendia que a definitividade vertical 

não deveria ser utilizada e sim a lesividade do ato. Já Vieira de Andrade55, ao analisar acórdão 

do Tribunal Constitucional, entendia que não havia violação à Constituição porque, ainda que 

o recurso hierárquico fosse necessário, haveria sempre após, a possibilidade de recorrer aos 

tribunais administrativos.  

 A questão foi pacificada na atual reforma do CPTA. Agora o art. 185º nº2 coloca a 

facultatividade como regra e a obrigatoriedade como exceção. Vasco Pereira da Silva56, chega 

a afirmar que agora os recursos são úteis, com o que também concordamos. Deve ser facultado 

ao administrado escolher se pretende um recurso administrativo ou se já deseja, logo à partida, 

levar a questão ao tribunal. De toda forma, quando o recurso hierárquico é necessário, fica 

garantido:  

 - Suspensão dos efeitos dos atos administrativos sujeitos a impugnações administrativas, 

prevista no art. 189º, nº1 do CPA57 

 - Obrigatoriedade de notificar o particular do prazo e órgão competente para decidir o 

recurso, conforme art. 114º, nº2 

 - Admissão da impugnação ainda que fora do prazo, desde que se comprove que o 

particular foi diligente, porém incorreu em erro desculpável. 

 O professor Freitas do Amaral58, sobre essa matéria, traz importante reflexão sobre a 

natureza jurídica do recurso hierárquico. Segundo o doutrinador, deve prevalecer a posição 
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objetiva, permitindo assim a reformatio in pejus do recurso hierárquico. Aponta o autor que, 

em virtude de um recurso unicamente do administrado, ele pode ter a sua situação jurídica 

agravada pela decisão do superior hierárquico. 

 O autor relaciona a função do recurso hierárquico mais como garantia objetiva da 

legalidade e do interesse público do que como uma garantia subjetiva dos direitos ou interesses 

dos particulares.  A doutrina de José Fontes59 coloca que essa regra se manteve no novo CPA 

pois, o código permite que o superior hierárquico, quando a competência não for exclusiva do 

subordinado possa, além de confirmar ou anular o ato, proceder também à sua revogação, 

modificação ou substituição. 

 A jurisprudência do STA60 consagra também a possibilidade da reforma para pior. No 

artigo 197º do CPA é expressamente prevista a possibilidade de revogação, modificação e 

substituição ainda que em sentido desfavorável ao recorrente. O que consubstancia então, a 

reformatio in pejus na doutrina, na legislação e também na jurisprudência. 

3.5.4.1 Crítica à Reformatio in Pejus no Recurso Hierárquico  

 A administração, ao praticar ou omitir-se de praticar um ato administrativo, está a 

realizar um ato que torna-se juridicamente perfeito salvo se o particular apresente um recurso 

hierárquico  a essa decisão. Ou seja, a administração em tese, exauriu tudo aquilo que lhe cabia 

sob a ótica daquele agente ou órgão e, salvo a hipótese do próprio particular, levar aquela 

decisão para reavaliação ou tratar-se de um ato nulo, que não se convalida com o decurso do 

tempo, aquela decisão tornar-se-á um ato jurídico perfeito. 

 O administrado, por sua vez, possui garantias administrativas que significam o Direito 

de levar a exame de um superior uma situação que ele pretenda ver modificada, situação essa 

que sem recurso do Estado está a partida juridicamente resolvida para o Estado. 

 A modificação para pior da situação jurídica do administrado implica a retirada da 

garantia do recurso, visto que torna-se uma loteria o resultado que daí pode advir, retirando do 

cidadão um status quo jurídico mínimo. Retira-se também a própria essência do recurso 

hierárquico, pois que, se o cidadão faz o recurso hierárquico e tem a sua situação agravada, 
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poderá não ter um superior hierárquico desse para recorrer o que implica na própria negação ao 

recurso hierárquico, ressalvada a hipótese de recorrer para o tribunal. 

 É uníssono na doutrina que as garantias administrativas têm um cariz mais objetivista 

primando pela legalidade e pelo interesse público; entretanto, mediante o exposto, faz parecer 

que o ato praticado ou omitido por um subordinado já comporta em si toda a carga de legalidade 

e interesse público necessários. É de se recordar que o art. 266º da CRP prevê que, embora a 

administração vá buscar o interesse público, deverá também respeitar os direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos. Portanto, por tudo aquilo que as garantias administrativas 

representam, com o máximo de respeito à doutrina e à jurisprudência,  é necessária a supressão 

deste trecho final do art. 197º que permite a reforma para pior dos recursos hierárquicos. 

3.5.5 Recursos Administrativos Especiais e Reclamação e Recurso de Regulamentos 

Administrativos. 

 São chamados por Freitas do Amaral61 de recursos hierárquicos impróprios, e são 

definidos pelo autor como: recursos administrativos mediante os quais se impugna um ato 

praticado por um órgão de certa pessoa coletiva perante outro órgão da mesma pessoa coletiva 

que, não sendo superior do primeiro, exerça sobre ele poderes de supervisão. 

 Segundo o autor, não podem ser chamados de hierárquicos, porque não há uma relação 

de hierarquia entre o órgão do qual se recorre para o órgão ao qual recurso é dirigido. Sendo 

assim, a principal característica desses recursos, é que eles sempre devem estar previsto em lei 

(CPA, artigo 199) e, só são possíveis, caso a lei determine a supervisão de um órgão, por outro 

órgão da mesma pessoa coletiva, fora das hipóteses de relações de hierarquia. 

4. VANTAGENS DAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS 

4.1 Gratuidade 

 O novo CPA no art. 15º, define o procedimento administrativo como tendencialmente 

gratuito salvo, as hipóteses em que a lei estabeleça a necessidade de pagamento. A doutrina62 

salienta que se tratou de uma mudança de paradigma em relação ao CPA de 1991, pois 

anteriormente a gratuidade era o pressuposto base. 
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 Ainda segundo Ricardo Pedro, a reformulação desse princípio reconhece o 

procedimento administrativo como fonte geradora de taxas, mas permite que o judiciário possa 

fazer um controlo das situações em que a administração faz tais cobranças. Ele continua seu 

raciocínio afirmando que a taxa é cobrada como uma contrapartida numa relação direta com a 

atividade desenvolvida pela administração. 

 As taxas, obedecendo a um regime geral das taxas, asseguram segundo o autor 

supracitado, a justa repartição dos encargos públicos, indicando que a taxa deve corresponder 

a uma contraprestação específica.  Ele indica três situações em que é permitida a cobrança de 

taxas: na prestação de um serviço público, na utilização de um bem público ou semi público ou 

bem de domínio público e, por ultimo, para a remoção de um obstáculo jurídico ao exercício 

de determinadas atividades pelos particulares. 

 O art. 15º nº. 2 assegura contudo, que a ausência de recursos financeiros do administrado 

não implica em proibição de acesso ao procedimento administrativo. Embora a insuficiência 

deva ser provada nos termos da lei, é correto que a administração não impede o acesso aos 

procedimentos administrativos por insuficiência de recursos. Afinal, aqueles que podem pagar, 

o devem fazer para não onerar a Administração, mas a ausência de meios não deve ser a causa 

da impossibilidade de buscar a proteção de direitos. 

4.2 Suspensão dos Prazos 

 A legislação adota um modelo que privilegia a utilização do procedimento em 

detrimento do processo administrativo judicial. Isso porque o processo é muito mais 

dispendioso para a administração e para o administrado. Portanto, a administração faculta aos 

administrados a possibilidade de reclamarem ou recorrerem e, com isso, não tira deles  a 

possibilidade de, posteriormente, ingressarem com a respectiva ação administrativa caso não 

tenham alcançado a pretensão.  

 A previsão legal para a suspensão do prazo está no artigo 190º. Sobre esse tema, a 

doutrina63esclarece que não há mudanças relevantes em relação ao CPA anterior. Ressalta ainda 

que, embora os prazos sejam suspensos, ao administrado é facultado ainda, ingressar com o 

processo administrativo se assim o entender. Importante é mencionar jurisprudência do STA64 

                                                           
63 QUADROS, Fausto de. e outros. Comentários à Revisão do Código do Procedimento Administrativo. Coimbra, 

Almedina, 2016. ISBN: 978-972-40-6573-1 p 407 
64 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo relativo ao processo nº 01954 de: 19-06-2014 Relatora: Fernanda 

Maçãs. Disponível em: www.dgsi.pt 



33 
 

que colocou limite à suspensão do prazo ao decidir, como requisito para a suspensão do prazo, 

que seja feita a notificação da decisão de impugnação administrativa, bem como, ocorra o 

decurso do prazo legal de 15 dias, para o autor do ato se pronunciar e o remeter ao órgão 

competente para conhecer do recurso. A ementa do julgado é bem clara ao estatuir que, se nos 

termos do disposto no art. 59º, nº 4, do CPTA, a impugnação administrativa suspende e, na 

medida da respectiva duração, inutiliza o prazo da impugnação contenciosa, então, sob pena 

de se eternizar a indefinição acerca da situação jurídica das partes, é forçoso, em nome da 

segurança jurídica, impor um limite à duração da suspensão, de modo a conciliar de forma 

equilibrada estes princípios com o da tutela judicial efectiva. Fica assim contemplada a 

suspensão do prazo, porém não se  prolonga indefinidamente e sem razão a sua suspensão. 

4.3 Suspensão da Eficácia do Ato 

 Aponta a doutrina65 que houve no art. 189º, nº 1 a principal alteração com a reforma de 

2015. Anteriormente, o órgão conhecedor do recurso poderia determinar a execução do ato em 

algumas hipóteses, bem como a lei poderia também dispor que o ato deveria ser executado. O 

artigo agora uniformizou o efeito suspensivo para todas as impugnações necessárias.  

 As impugnações facultativas não têm o efeito suspensivo em decorrência da lei, mas o 

efeito suspensivo pode ser concedido de ofício, em situações especiais que a lei permita, a 

pedido do administrado, ou junto aos tribunais administrativos com o pedido de providência 

cautelar (CPTA artigos 112º e seguintes). O artigo 189º do CPA traz um nível elevado de 

proteção para os particulares ao permitir a simultânea busca pela suspensão dos efeitos através 

de procedimento e de processo administrativo. 

 É importante ressaltar que a impugnação administrativa não gera qualquer preclusão 

judicial com relação ao objeto de um futuro processo administrativo. O mérito que for discutido 

no procedimento administrativo, poderá ser integralmente levado a tribunal. Isso se dá, segundo 

a doutrina66,  porque a administração exerce uma função administrativa e não uma função 

jurisdicional. A função jurisdicional é exercida pelos tribunais administrativos e, portanto, só 

cabe a eles julgarem definitivamente a matéria. 
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4.4 Demais Benefícios do Procedimento Administrativo 

 São decorrentes do sistema legal vigente alguns benefícios abaixo relatados. O primeiro 

deles é a ausência de obrigatoriedade de constituição de patrono judicial. A justiça 

administrativa exige que os cidadãos sejam representados, em juízo, por um advogado, 

solicitador ou licenciado nos termos do art. 11º do CPTA. Essa regra, contudo, não vale para as 

garantias administrativas. 

 Embora seja notório que, o acompanhamento de qualquer processo ou procedimento por 

um advogado, se traduza no melhor cuidado com o Direito do administrado, a verdade é que a 

era digital facilitou o acesso ao conhecimento;  permitindo aos administrados que possam, na 

internet, pesquisar sobre seus direitos e, em casos mais simples, conseguirem lutar sozinhos por 

suas pretensões. 

 O procedimento administrativo também dispensa o pagamento de custas judiciais, 

aliado à desnecessidade de patrocínio jurídico, fica sem um custo elevado para que o 

administrado possa buscar a sua pretensão. Todo o procedimento administrativo é guiado pela 

celeridade e pela informalidade. Muitas vezes o administrado, no próprio balcão da 

administração, consegue explicar ao funcionário o que deseja e obtém dele orientações sobre 

como deve proceder e o que deve solicitar no seu procedimento. 

 Os pontos acima citados que são extraídos de uma análise do CPA e também da doutrina, 

são o lado positivo e que está na legislação. Acontece que, na prática, diz Figueiredo Dias e 

Fernanda Oliveira67, não é incomum que os órgãos da administração tendam a privilegiar 

critérios pró administração em detrimento dos interesses dos particulares. Diz ainda a mesma 

doutrina que, não é comum a concessão do efeito suspensivo nas hipóteses de reclamação e 

recurso facultativo o que reforça a tendência da administração, em não reformar as suas 

decisões e acabar por obrigar os particulares a buscarem a via judicial. 

 Afigura-se necessário, que haja no poder judiciário uma coesão e uma visão garantidora, 

para permitir que as garantias administrativas, realmente, traduzam-se em uma entidade viva e 

não em letras mortas que estabelecem um procedimento pró-forma e pré-processual. A batida 

constante do martelo da justiça na pedra da administração é que irá lapidar esta, permitindo 
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manterem-se vivas as garantias. Não se defende a superposição do interesse individual sobre o 

interesse coletivo e nem a fuga da lei; mas é obrigação da sociedade e, em especial, dos juristas 

a observação do bom funcionamento dos mecanismos que protegem os direitos individuais, 

afinal, a evolução e o progresso social e económico passam por um ambiente de segurança 

jurídica. 

 Como bem destaca Ricardo Saldanha68, a impugnação administrativa, por apresentar 

características próprias em relação à impugnação contenciosa, é também um contributo para a 

melhoria do serviço público. Entende-se assim que, a manutenção pelo judiciário, através de 

decisões bem fundamentadas, de um sistema que privilegie a busca do administrado 

inicialmente pela impugnação administrativa, é também uma forma de criar uma cultura de 

melhoria e eficiência do serviço público pela Administração. 

5. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

5.1. Nascimento Francês 

 A origem do Direito Administrativo em França é uma unanimidade entre todos os 

administrativistas brasileiros. Se não mencionada expressamente por todos eles, não é, por 

nenhum dos principais, questionada. Apontamos então Celso Antônio Bandeira de Mello69, 

Diógenes Gasparini70, Hely Lopes Meirelles71 que expressamente mencionam o surgimento do 

Direito Administrativo em França e são unanimemente expoentes do Direito Administrativo 

Brasileiro. 

 Diz-nos Celso Antônio, em análise sobre o surgimento deste Direito em França, que ele 

cresceu mais por força da jurisprudência do Conselho de Estado. Tendo suas origens na 

Revolução Francesa e como objetivo, deste Direito, colocar o Estado sob domínio da Lei em 

suas relações com os administrados. 

 Para o festejado autor, a evolução histórica afasta o Poder Judiciário do julgamento dos 

atos administrativos, o que na visão dele, contribui para a formação de uma “Jurisdição 
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Administrativa”. Foram criados então os Conselhos de Prefeitura que deixaram para o Conselho 

de Estado a função consultiva e a função recursal. 

 Para Volnei Ivo Carlin72 importante acontecimento desse período é a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse marco possibilitou colocar o 

administrado como um sujeito-cidadão, um ente capaz de ter direitos e poder fazer valer os seus 

direitos face à administração. Outro marco trazido pelo autor, é o famoso caso Blanco. No 

referido acórdão Agnès Blanco, obrigou, pela primeira vez, o Estado a assumir 

responsabilidades por danos ocasionados no exercício de suas funções.  

 É aí que começa, para o Estado Francês, a aplicação do Direito Administrativo em 

detrimento do Direito Civil. O Estado passa a obedecer princípios como a legalidade que, no 

caso francês, representou o respeito pelas decisões judiciais. Diz-nos o autor que foi também 

em França que surgiram conceitos de serviço público, autoridade, poder público, especialidade 

de jurisdição, sempre afastados dos conceitos de Direito Privado. 

5.2. O Direito Administrativo Brasileiro e sua conexão com o Anglo-Americano 

 5.2.1 Origem 

O Direito Administrativo Brasileiro tem o seu surgimento, segundo Volnei Ivo Carlin73 

em 1856, com a criação na Faculdade de Direito de São Paulo da cadeira de Direito 

Administrativo. O autor afirma ainda, que a Proclamação da República e a configuração do 

Brasil como uma federação, contribuíram para o afastamento do Direito Brasileiro do modelo 

francês para o modelo norte-americano. 

Já Hely Lopes Meirelles74, referencia a criação do curso em 1851, por meio do Dec. 608 

de 16/08/1851. O autor também concorda que o advento da República e do Federalismo 

contribuíram para que os autores e legisladores brasileiros fossem buscar influencias no Direito 

norte-americano. 

Importante dado socio-histórico para a formação do Direito Administrativo Brasileiro é 

trazido por Robertônio Pessoa75 ao recordar que o Direito Administrativo brasileiro não surgiu 
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de uma rutura. Recorda o autor que embora tivesse na altura uma influência francesa, nunca 

houve no Brasil um contencioso administrativo. Reflete que o Direito Administrativo está 

tendendo para o abandono da tendência autoritária e burocrática. 

O tema parece ainda engatinhar no Brasil. Há Estados Brasileiros que sequer têm uma 

lei de procedimento administrativo no âmbito estadual, como exemplo citamos o Estado do 

Paraná. O que é absurdamente assustador nesta realidade é que pouquíssimos autores 

debruçam-se agora, na pós-modernidade, sobre esse tema tão relevante. Como observa-se, a 

bibliografia que pensa sobre a origem e futuro do Direito Administrativo Brasileiro, e a sua 

função de garantidor de Direitos Individuais é pequena e sobretudo antiga. No atual contexto 

administrativo, tratam-se de questões de concurso público com mais vontade, do que a 

“evolução” do direito e quais os caminhos que ele provavelmente tomará nos próximos anos. 

Há inúmeros Manuais que não dedicam ao tema sequer 1 página, e os que o fazem quase sempre 

são simples resumos da opinião dos festejados Hely Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira 

de Mello, a despeito de toda a nossa admiração e mais alto respeito, é facto que escreveram há 

anos, e é preciso que o Direito se modernize. 

Esse raciocínio é sustentado também por Marçal Justen Filho76 ao afirmar que já está 

superada a controvérsia entre “service public – puissance publique” que marcou o debate entre 

Duguit e Hauriou no século passado. Para o autor, há necessidade de redução do Estado com a 

consequente convocação da sociedade, por meio das entidades privadas, para promover a 

satisfação das necessidades coletivas. Chega o autor a falar em Direito Administrativo Pós-

Moderno em que o papel do Estado seria o controlo e combate aos abusos económicos e os 

problemas decorrentes de uma sociedade de consumo. 

Analisando a Constituição Federal de 1988, verifica-se de facto que aparenta ser muito 

mais relevante: a qualidade na prestação do serviço, a eficiência, a rapidez, do que ser aquele 

serviço prestado por um ente público ou privado. O cidadão não recolhe dividendos de uma 

empresa ou entidade estatal, portanto em uma análise de mérito, é mais interessante ao 

particular, ter um serviço bem prestado do que a discussão entre ter um serviço prestado por 

um ente público ou privado. 
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O Direito Administrativo deve ocupar-se de garantir aos particulares os seus direitos 

constitucionais e legais e serviços públicos prestados com qualidade. Caso o Estado perceba 

que não consegue, sem a colaboração da iniciativa privada, exercer ou prestar determinado 

poder ou direito, deve aceitar a colaboração particular pois ao Direito Administrativo, 

respeitando a lei, importa mais o fim a ser atingido do que o processo utilizado. 

5.3 Existe Direito Administrativo no Brasil, Inglaterra e EUA? 

Assumindo essa inspiração inglesa e também norte americana é importante a leitura de 

Robertônio Santos Pessoa77 ao afimar que o modelo inglês, no passado, tinha como principais 

características a absoluta supremacia da lei ordinária e a igualdade perante a lei. É daí que vem 

a ideia de submissão de todos os atos do Estado à Lei. Autores estrangeiros referenciados pelo 

autor como Hauriou e Rafael Entrenha chegam a dizer que esse modelo não é propriamente um 

“Direito Administrativo”, mas sim um Direito Comum com Tribunais ordinários que concebem 

uma função administrativa e são Estados de Direito. 

Sobre a existência ou não de um Direito Administrativo em Inglaterra, diz-nos Cretella 

Júnior78 que a princípio essa crítica foi muito suscitada, em especial, por Dicey79 que não via 

nenhuma semelhança entre o droit administratif e entre o Direito Admininistrativo Americano. 

Apontava o autor duas grandes diferenças: A primeira residia no fato de as relações entre o 

indivíduo e o Estado serem regidas por princípios diferentes dos de Direito Privado e, em 

segundo lugar, a competência para julgamento da matéria que no caso francês eram tribunais 

de índole administrativa e no caso americano e inglês eram tribunais comuns. 

A partir do olhar francês para o Direito Inglês em comparação com o Sistema Francês, 

temos Mitchell80 a corroborar a tese de inexistência de um Direito Administrativo em Inglaterra 

pois a Administração naquela altura estava calcada no mesmo direito que os particulares. Para 

o autor, a simples submissão da Administração à lei não significava que esse direito ao qual a 
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Administração está submetida é um Direito Administrativo. O mesmo autor afirma que, o fato 

de a administração inglesa ter os procedimento regidos pelo mesmo código e ter os seus 

contratos regidos pela mesma lei que os contratos entre particulares, é elemento que contribui 

para o sentimento de não existência, em Inglaterra naquela altura, de um regime próprio para 

as ações administrativas. 

Muito bem conclui Cretella, após as considerações do supracitado autor francês, ao 

firmar que uma grande diferença é portanto, que no regime inglês a administração era horizontal 

aos particulares sendo tratada de forma igual, enquanto no sistema francês era a administração 

vertical, detendo prerrogativas e privilégios. 

Atualmente, a tendência é que haja uma diminuição da diferença entre os modelos 

francês e britânico. Guilherme Rezende81 ressalta que tanto no Brasil como na Europa, à 

exceção da França onde ainda não estão bem delimitados, os litígios emergentes de relação 

jurídica administrativa são julgados pelo Judiciário. Para o autor, embora não haja uma justiça 

nomeadamente administrativa, com a competência especializada, a Justiça Federal “assumiu 

feições especiais” tendo em vista a natureza dos processos que julga. O autor ainda referencia, 

que a 1ª Seção do STJ trata somente de Direito Público, o que é eminentemente matéria 

administrativa. 

De facto, concordamos com o autor, e modestamente acrescentamos que, embora essa 

classificação como regime francês ou inglês tenha gerado tanto embate no começo do século 

XX, a verdade é que, atualmente, parece mais óbvio discutir se o administrado irá efetivamente 

estar protegido e ter os seus direitos assegurados, quer seja o seu litígio julgado por um órgão 

da Administração, quer seja ele apreciado pelo Poder Judiciário. 

Conclui-se assim, que há efetivamente Direito Administrativo nos países que não 

seguem o modelo francês, e que a questão, que aparentemente deverá tomar frente no debate, é 

qual país tem garantido mais direitos aos particulares. 
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Janeiro. Lumen Juris. ISBN: 978-85-519-0391-9 p.374 
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5.4 Comparação do Sistema Brasileiro e Português. 

Embora o Direito Brasileiro seja de inspiração francesa, com o tempo foi distanciando-

se. Michel Fromont82 faz a análise que após a constituição brasileira de 1988, o Direito 

Brasileiro teve muita influência norte americana, o que trouxe ao Brasil o controle dos atos 

administrativos. Referencia ainda o autor, que o contencioso administrativo brasileiro, repousa 

na noção de direito público subjetivo, embora ainda haja traços de Direito Francês como nas 

hipóteses de anulação de atos administrativos. 

Em interessante reflexão, Celso Antônio Bandeira de Mello83questiona a inversão 

doutrinária que foi dada ao Direito Administrativo como um Direito de Poder do Estado. O 

autor credita essa ideia ao sentimento de quando da formação do Direito Administrativo que 

esse era um direito excecional. É verdade que criaram-se diversas prerrogativas para a 

Administração em face do particular e que o Direito Administrativo ganhou a face de um 

instrumento utilizado pela administração para subjugar os administrados. 

Chega o autor a afirmar que, na prática, o Direito Administrativo Brasileiro reflete o 

autoritarismo da Administração. Esse pensamento, segundo o autor, gravita também na doutrina 

e jurisprudência. Dessa forma, o Direito Administrativo Brasileiro coloca a Administração 

como o seu principal tutelado e busca, por meio dos princípios, criar garantias para ela ao invés 

de criar meios de proteger o cidadão das arbitrariedades. 

 A leitura da principal doutrina sobre Direito Administrativo Brasileira parece, em 

diversas oportunidades, mais preocupada com os prejuízos das Administração do que com os 

prejuízos dos particulares. É visível na doutrina de Hely Lopes Meirelles ao conceituar o Direito 

Administrativo84 como “conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os 

agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins 

desejados pelo Estado” leia-se também Celso Antônio Bandeira de Mello85 “o direito 

                                                           
82 FROMONT, Michel. O Direito Brasileiro sob o Olhar de um Jurista Europeu. In: Direito francês e direito 

brasileiro: perspectivas nacionais e comparadas / coordenação e direção científica de Michel Fromont… [et al.] – 
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83MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª Edição. São Paulo. 2006. Malheiros 

Editores. ISBN: 85-7420-705.5 p. 42 
84MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42ª Edição. São Paulo. 2015. Malheiros Editores. 

ISBN: 978-85-392-0319-2 p. 42 e ss. 
85 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32ª Edição. São Paulo. 2014. Malheiros 

Editores. ISBN: 978-85-392-0873-7 p. 37 
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administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como 

pessoas e órgãos que a exercem”  

 Nota-se nos principais doutrinadores brasileiros da atualidade que não é escrita nenhuma 

palavra que garanta algo aos particulares ou que sequer faça menção aos particulares. O Direito 

Administrativo Brasileiro põe no centro de suas preocupações a Administração e não o 

particular. 

 Já em Portugal, Diogo Freitas do Amaral86, desde o seu primeiro manual leciona que o 

Direito Administrativo é “o ramo do direito público constituído pelo sistema de normas 

jurídicas que regulam a organização e o funcionamento da Administração Pública, bem como 

as relações estabelecidas entre ela e os particulares no exercício da actividade administrativa de 

gestão pública.” 

 É de salientar que o manual foi escrito em 1993 e já colocava o particular como um dos 

entes que participam (ou deveriam participar) do exercício da actividade administrativa de 

gestão pública. 

 Cabe também mencionar a correição da escolha da palavra “particulares” em detrimento 

da palavra “administrados” isso porque a palavra “administrado” traz a ideia de submissão, de 

subserviência, o que não é a relação traçada entre as pessoas e a administração. A obediência 

do cidadão é à lei e isso não torna, a tal obediência, submissa ou administrada pelo Estado. 

Portanto o mais adequado é dizer que a Administração relaciona-se com pessoas públicas e 

particulares em igualdade. 

 O conceito trazido por Freitas do Amaral ilustra bastante a centralização do Direito 

Administrativo ainda na Administração, porém já começa-se a pensar o Direito também do 

particular ante a administração. 

6.  LEI 9.784/99 

6.1 Introdução e Princípios 

 A lei começa por dizer que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Federal. A primeira discussão doutrinária que é travada, é exatamente sobre a 

palavra “processo”. Isso porque, tradicionalmente, a palavra processo no Brasil sempre foi 
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associada a processo judicial. Nesse sentido, criou-se uma discussão sobre a correição do termo 

processo ao invés de procedimento. 

 Traz-nos grande contribuição académica com múltiplas posições, José dos Santos 

Carvalho Filho87. O autor referencia a principal doutrina e seus argumentos a favor e contra os 

termos processo e procedimento. De facto, ao contrário de Portugal, que claramente utiliza o 

termo Procedimento no âmbito Administrativo e o termo Processo no âmbito Judicial, o Brasil 

até 1999 não possuía um âmbito administrativo para a resolução de conflitos. Também sobre o 

tema, é importante a leitura de Ricardo Perlingeiro88. O autor critica muito bem a falta de 

critério para a utilização da terminologia processo e procedimento e, logo no começo, referencia 

quais seriam algumas “características do modelo brasileiro de proteção do cidadão em face da 

administração pública.” Sendo a Lei nº 9.784/99 uma delas. 

Uma solução adotada por Ricardo Perlingeiro89 é a adoção do termo “procedimento 

administrativo” mantendo assim o padrão compreensível para a maioria dos sistemas mundiais. 

Percebe-se assim, com as referências supracitadas, que o tema ganha importância na doutrina e 

tem chamado a atenção dos autores, não tratando-se apenas de preciosismo menor. 

 A Lei é pioneira e inspirou diversas legislações estaduais e, portanto, é de criticar-se a 

falta de técnica legislativa para tratar a matéria. A falta de consenso é também trazida por Sérgio 

Ferraz e Adilson Abreu Dallari90 que referenciam diversos autores que tratam da matéria, mas, 

ao final, posicionam-se a favor do termo Procedimento para tratar do que não for Judicial. 

 A questão da nomenclatura mal definida e sem conformidade entre autores, pode gerar 

grande confusão no âmbito da aplicação da Lei 9.784/99. O respeitado Romeu Felipe Bacellar 

Filho91 afirma que a Lei 9.784/99 não é uma legislação que deve ser aplicada em âmbito 

                                                           
87FILHO, José dos Santos Carvalho. Processo Administrativo Federal (Comentários à Lei nº 9.784, de 29/1/1999) 

3ª Edição. Rio de Janeiro. 2007. Editora Lumen Juris. p. 3 e ss. 
88 PERLINGEIRO, Ricardo. COUTINHO, Juliana Ferraz. Direito Administrativo da Garantia. Contributos sobre 
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e da segurança jurídica (The Principles of Administrative Procedure in Brazil and the Challenges of Equality and 
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91 FILHO. Romeu Felipe Bacellar. e PLVETTA Saulo Lindorfer. O regime jurídico do processo administrativo 

na Lei nº 9.784/99. A&C – R. de Dir. Administrativo & Constitucional. Belo Horizonte. 2014. ano 14 - n. 58 | 

outubro/dezembro – 2014. Editora Fórum. ISSN 1516-3210. p. 109 disponível em: 
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nacional, tendo os Estados, DF e Municípios, autonomia legislativa para elaborar suas normas 

administrativas. Todavia, apoiado no entendimento do STJ92, o autor defende que na ausência 

de norma processual administrativa no Estado ou Município, deve ser aplicada a Lei 9.784/99. 

 Importante ainda, as considerações de Ricardo Perlingeiro93 sobre o artigo 24º da 

Constituição Brasileira que trata da competência para legislação de procedimentos. A legislação 

procedimental é competência concorrente, ou seja, o Ente Estadual apenas pode legislar 

concorrentemente à União. Portanto seguindo esse raciocínio que concordamos, temos que caso 

considere-se que a Lei nº 9.784/99 realmente trata de um “processo” então não poderia haver 

nenhuma legislação estadual ou municipal sobre “processo administrativo” tendo em vista a 

competência exclusiva da União. 

    A importância dessa constatação é a de que atualmente alguns Estados, como por 

exemplo São Paulo (Lei Estadual nº 10.177/98) decidiram editar normas processuais, alguns 

outros por sua vez, não editaram nenhuma lei, como é o caso do Paraná, e também não aceitam 

a aplicação da Lei nº 9.784/99 por entenderem que ela só aplica-se no âmbito Federal. Dessa 

forma, é relevante que distinga-se a natureza jurídica da Legislação para que se perceba se é 

passível de haverem legislações estaduais ou não e se determine a aplicação da Legislação em 

todos os Estados e Municípios. 

6.2  Considerações Relevantes da Lei nº 9.784/99 

 O procedimento administrativo parece ter sido, em alguns instantes, desenhado não só 

para o particular, mas também para a própria administração. É oportuno, antes de adentrar na 

explicação dos institutos procedimentais administrativistas, algumas considerações. 

 A primeira indicação pode ser deduzida do artigo de Ricardo Perlingeiro94, que trata de 

todos os princípios aplicáveis ao Procedimento Administrativo e traz uma observação 

interessante, que é a necessidade da correta concretização do princípio do direito material, da 

igualdade e da segurança jurídica. Concordamos com o autor e vamos além, a Lei 9.784 por 

                                                           
92 Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 263.635/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 16.05.2013, DJe, 22 maio 2013). Disponível em: https://www.stj.jus.br 
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exemplo, no Capítulo XV, não estabelece prazo para o julgamento dos recursos e no Capítulo 

X, não estabelece prazo para o encerramento da instrução. Assim, por mais que tenha o prazo 

do artigo 49º para decidir em trinta dias, não se pode afirmar que o princípio da celeridade e da 

eficiência serão cumpridos, porque o procedimento poderá demorar muito tempo nessas fases. 

6.2.1 Da Forma e dos Prazos 

 Diz o artigo 22º que os atos não têm forma previamente determinada e, a seguir, enumera 

apenas algumas formalidades. Assim, consagra-se o princípio da simplicidade, que visa 

permitir o acesso dos particulares à administração com a maior facilidade possível. 

 No artigo 24º, encontra-se o prazo geral de cinco dias para a prática de todos os atos, 

podendo o prazo ser dobrado em caso de força maior devidamente justificada. A doutrina de 

Fortini, Pereira e Camarão95 defende que a colocação de prazo para a prática dos atos, é medida 

que dá ao administrado, garantias de que o procedimento terá andamento. 

 Essa possibilidade não depende apenas da Lei nº 9.784/99, pois a lei não estabelece 

nenhuma punição para o descumprimento dos prazos. A possibilidade surge a partir da 

combinação da Lei nº 9.784/99 com a Lei nº 8.112/90. Isso porque na segunda legislação, que 

é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, o artigo 117º inciso IV, proíbe ao servidor opor 

resistência injustificada ao andamento de processo, punindo essa conduta com a demissão nos 

termos do art. 132º, XIII. 

 Nessa hipótese então, o servidor público que injustificadamente não cumprir o prazo 

poderá ser demitido. Carvalho Filho96 recorda que o prazo é cogente e deve ser observado. 

Indica ainda o doutrinador, que o não cumprimento do prazo pelos administradores, os coloca 

em situação de infração, estando sujeitos a sanções. É mencionado no artigo 24, que motivo de 

força maior pode fazer com que o prazo seja dilatado e no parágrafo único é positivado que a 

dilação do prazo pode ser até o dobro. Sobre esse aspeto é preciso recordar que a regra deve ser 

o cumprimento do prazo e que eventual dilação é sempre exceção. 

 Assim, se determinado órgão ou agente começa a solicitar a dilação de prazo alegando 

por exemplo falta de servidores, falta de condições de trabalho, não parece a partida uma causa 
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“justa”, pois não é um facto excecional e sim uma realidade daquele órgão. Deve haver no caso, 

a apuração da responsabilidade de qual administrador deveria ter observado a necessidade de 

mais servidores ou cuidado de melhores condições de trabalho. 

Outro aspeto é a não ocorrência de revelia. O artigo 27º diz expressamente que a 

ausência de manifestação do administrado não implica no reconhecimento dos fatos como 

verdadeiros. Portanto, cabe a quem alegou, provar; não bastando a simples ausência de 

manifestação do administrado, para que os fatos sejam reputados verdadeiros. Trata-se de uma 

regra diferente da adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro. Neste diploma, nos termos 

do artigo 344º, a ausência de contestação gera revelia e consequente presunção de veracidade 

das alegações dos fatos narrados pelo autor. 

Sobre o tema, Carvalho Filho97 afirma que o não atendimento de uma intimação, não 

impede o seguimento do processo e que também não impede que o interessado possa, após caso 

assim deseje, manifestar-se para suprir a ausência, podendo manifestar-se a qualquer tempo. 

6.2.2 Instrução Processual e Dever de Decisão 

 A participação de terceiros interessados no Procedimento é um dos destaques trazidos 

por Romeu Felipe Bacellar Filho98 para a fase instrutória. De fato, é relevante que a população 

possa participar de procedimentos, que impactem diretamente na sua vida. 

O artigo 36º estabelece que o ônus de instruir o procedimento é da parte e que cabe à 

parte provar as suas alegações. Entretanto, nas hipóteses em que a Administração tenha esses 

documentos, ainda que seja outro órgão ou entidade, a parte poderá solicitar que a administração 

obtenha esse documento e o anexe na instrução do procedimento. É mais uma evidência que o 

processo administrativo prima pela eficiência e pela celeridade.  

Não há prazo para que a administração conclua a fase de instrução. Dessa forma, há uma 

brecha na legislação para que a Administração possa demorar bastante nessa fase do 

procedimento. Todavia, uma vez concluída a instrução, a administração possui trinta dias para 

julgar o caso. É a redação do artigo 49 que vem para contemplar o princípio do dever de decidir.  
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Essa ausência de prazo para conclusão da fase de instrução abre uma brecha para que os 

procedimentos continuem arrastando-se por tempo indeterminado. Melhor solução foi a 

adotada no Direito Português no artigo 128º do CPA, que estabelece o prazo de 90 dias para 

decisão final do procedimento e o prazo é contado a partir da entrada do requerimento ou 

petição no órgão. 

A doutrina de Carvalho Filho99, nos ensina que os artigos 48º e 49º se prestam a tutelar 

o direito dos particulares de verem as suas questões julgadas. Defende o autor, que a 

reincidência na omissão de decidir, deve gerar um processo disciplinar de apuração de infração 

para o servidor que deixou de decidir no prazo correto. 

Importa mencionar o entendimento de Almiro do Couto e Silva100 que o art. 54º da Lei 

9.784/99 revogou o art. 114º da Lei 8.112/91 e estabeleceu o prazo de 5 anos para a 

Administração rever qualquer ato. Para o autor, o artigo prevê a decadência do direito da 

Administração de anular os seus atos. O STJ101 ao analisar a matéria, entende que inclusive atos 

administrativos anteriores à Lei 9.874/99, passam a ter o prazo decadencial de 5 anos. 

Concordamos com o autor, que é preciso a estipulação de um prazo razoável de anulação de 

atos administrativos, para que haja segurança jurídica. 

6.3 – Recurso Administrativo 

 O recurso está previsto no artigo 56º da Lei nº 9.784/99 e traz a possibilidade de 

contestação da legalidade e do mérito. Na Lei nº 9.784/99 não há a previsão do recurso 

necessário ou obrigatório, portanto todos são facultativos e podem ocorrer concomitantemente 

com o processo judicial. A doutrina de Nohara e Marrara102 alerta para o fato de somente o 

recurso administrativo permitir o reexame do mérito da atuação administrativa. O Poder 

Judiciário não pode adentrar no julgamento do mérito dos atos administrativos, sob pena de 

ferir a independência e separação dos poderes. 
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 Importante apontamento é feito por Lúcia Valle Figueiredo103, que recorda a falta de 

técnica legislativa ao determinar que o recurso seja dirigido à autoridade que proferiu a decisão, 

quando o mais correto tecnicamente seria o recurso ser dirigido à autoridade que irá julgar o 

recurso, com a oportunidade prévia de a autoridade que prolatou a decisão manifestar-se. Outro 

apontamento importante é que a Lei nº 9.784/99, veio para acabar com as diversas modalidades 

de impugnações administrativas, restando somente o recurso e a revisão. Nos diz Francisco 

Xavier104 que o Recurso Administrativo Brasileiro comporta a reconsideração, que é feita pelo 

órgão que praticou o ato, o recurso que é julgado pelo órgão superior e a revisão, que é um 

segundo julgamento feito com base em fatos novos.  

 A doutrina de Nohara e Marrara já supracitada, nos recorda ainda, que a Lei nº 9.784/99 

exige que haja uma decisão para que seja interposto o recurso. Não é possível recorrer de 

omissões legais. Outro ponto que é semelhante ao ordenamento jurídico Português, diz respeito 

à “coisa julgada”. O artigo 57º da Lei nº 9.784/99, estabelece o limite de três instâncias para o 

trâmite do recurso administrativo. A ausência de nova instância recursal administrativa, não 

significa que já existe “coisa julgada” isso porque o ato administrativo por si só é mutável a 

qualquer tempo, ressalvado o Direito Adquirido e o prazo de 5 anos para alterar atos 

administrativos. 

 Enquanto as decisões judiciais, uma vez não sendo mais possível o recurso, se 

solidificam e mantêm-se imutáveis, o recurso administrativo pode ter o seu objeto alterado caso 

altere-se por exemplo o interesse público ou caso mude a situação fáctica que levou à prática 

daquele ato daquela maneira. Nesse sentido, não se pode falar em “coisa julgada” stricto senso, 

mas apenas em uma impossibilidade de mutação momentânea ou naquele processo em 

específico. 

6.3.1 Prazos e Efeito Suspensivo 

 Os prazos estão espalhados pela Lei nº 9.784/99 mas vale ressalvar o prazo de 5 dias do 

artigo 56º § 1º, que a autoridade que praticou o ato tem para reconsiderar sua decisão ou remeter 

para instância superior. O prazo de 10 dias, para interpor o recurso administrativo contados da 

                                                           
103 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Comentários à Lei Federal do Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99. Belo 

Horizonte. 2008. Editora Forum. 2ª Edição. ISBN: 978-85-7700-149-1 p. 242 e ss. 
104 GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administrativo – Comentários à Lei nº 9.784/99 

com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte. 2008. Editora Forum. ISBN: 978-85-7700-153-8 p. 164 
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ciência ou divulgação da decisão, nos termos do artigo 59º e o prazo de 30 dias, para decisão, 

contados do recebimento do procedimento pelo órgão competente. 

 Esse prazo, também deve ser lido em consonância com o artigo 49 da mesma lei, que 

estabelece o prazo de trinta dias para decidir após o término da instrução. A instrução não possui 

prazo para ser concluída. Nesse sentido, encontramos uma brecha que prejudica o direito dos 

particulares a obterem uma decisão em prazo razoável. Isso porque a instrução sem prazo para 

ser concluída não permite o início da contagem do prazo para decisão. 

 A doutrina de Nohara e Marrara105, tem entendido que os trinta dias começam a correr 

assim que o procedimento ingresse no órgão, o que englobaria a fase de instrução. Francisco 

Xavier106 não adentra essa particularidade mas fala na responsabilização do servidor em caso 

de ausência de decisão no prazo legal. Carvalho Filho107 estabelece que a contagem do prazo 

de 30 dias tem o seu termo inicial no fim da instrução, fazendo com que nossa preocupação de 

ausência de prazo para a instrução, acabe por gerar um descumprimento do prazo razoável de 

decidir, uma vez que a lei deixa, essa parte do processo, sem prazo para começar e terminar. 

Lúcia Valle Figueiredo108, por sua vez, fala que o descumprimento do prazo de trinta dias gera, 

automaticamente para o particular, o efeito jurídico do indeferimento do pedido.  

Tal tese não merece prosperar pelo facto de a administração ser vinculada à lei e a lei 

não prevê essa hipótese. Ademais, não está na legislação que a inação da Administração deva 

beneficiá-la em detrimento dos particulares. Assim, parece mais acertada a corrente defendida 

por Carvalho Filho, já supra citado, que o incumprimento do prazo de trinta dias para decidir, 

gere para o particular o direito de ingressar com uma ação de obrigação de fazer para que o 

órgão ou agente pratique o ato devido. Acrescente-se ainda, a possibilidade de cobrar do órgão 

ou agente, danos morais e danos materiais que sejam decorrentes de sua omissão de decidir.  

 Em regra, nos termos do artigo 61º da Lei nº 9.784/99, o recurso administrativo não 

possui efeito suspensivo. A redação é confusa pela ausência da palavra “ato” após o termo 

                                                           
105NOHARA, Irene Patrícia. MARRARA, Thiago. Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99 Comentada. São 

Paulo. 2009. Editora Atlas S.A. atualizado de acordo com a Lei nº 12.008/09. ISBN: 978-85-224-5561-4 p.385 e 

ss. 
106 GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administrativo – Comentários à Lei nº 9.784/99 

com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte. 2008. Editora Forum. ISBN: 978-85-7700-153-8 p.169 
107 FILHO, José dos Santos Carvalho. Processo Administrativo Federal – Comentários à lei nº 9.784 de 29.1.1999. 

São Paulo. 2013. Editora Atlas S.A. 5ª ed. rev. amp. e atual. até 31.3.2013. ISBN: 978-85-224-7779-1 p.232 
108 108 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Comentários à Lei Federal do Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99. Belo 

Horizonte. 2008. Editora Forum. 2ª Edição. ISBN: 978-85-7700-149-1 p.250 e ss. 
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“execução” porém, podemos perceber que em casos de prejuízos de incerta ou difícil reparação, 

pode a autoridade recorrida ou seu superior conceder efeito suspensivo ao recurso, suspendendo 

assim a execução do ato. O STF109 já se manifestou, confirmando a ausência de efeito 

suspensivo. 

 Desde 2006, com o advento da Lei 11.417/2006, que o Procedimento deve observar o 

cumprimento de súmula vinculante do STF. Sobre o tema, Odete Medauar110destaca a 

importância do tema que permite ao Administrado, esgotada a via administrativa, buscar 

diretamente junto ao STF o cumprimento da súmula no seu caso concreto. Importante também 

referir-se, que a Lei 12.016/2009 que trata do Mandado de Segurança, no seu art. 5º nº 1 proíbe 

a concessão de Mandado de Segurança nas hipóteses em que seja cabível recurso administrativo 

com efeito suspensivo sem caução111. Podemos ver portanto, uma faísca inicial no ordenamento 

jurídico brasileiro de prestígio do Procedimento Administrativo antes do ingresso com ações 

judiciais. 

6.3.2 Perda do Prazo do Artigo 59 

 O particular possui o prazo de dez dias após o ato para apresentar o recurso 

administrativo. A interposição do recurso fora do prazo, acarreta o não conhecimento do recurso 

intempestivo, conforme o artigo 63º, I. Segundo a doutrina112, quando a Lei não exclua 

expressamente o prazo, este pode ser estendido, à luz do princípio da formalidade mitigada. O 

STF porém, tem entendido que a Administração não é obrigada a conhecer do processo 

intempestivo113.  

 Todavia o §2º do artigo 63º positiva que ainda que o processo não tenha sido conhecido, 

não é causa que impede a revisão de ofício de ilegalidade. Há também que se fazer a leitura do 

artigo 54º da Lei, que faculta à Administração o poder para anular ou rever os seus atos a 

qualquer tempo. Dessa forma, cria-se a dúvida sobre qual o real efeito da perda do prazo de 

interposição do recurso. 

                                                           
109 Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 25477. Relator: Ministro Marco Aurélio. Data: 

11/02/2018. Disponível em: https://www.stf.jus.br 
110 MEDAUAR. Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo. 2015. Editora Revista dos Tribunais. 19. ed. 

rev. e atual. ISBN: 978-85-203-5961-7 p. 215 
111 Lei Federal nº 12.016/2009 Art. 5o  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:  

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;   
112 NOHARA, Irene Patrícia. MARRARA, Thiago. Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99 Comentada. São 

Paulo. 2009. Editora Atlas S.A. atualizado de acordo com a Lei nº 12.008/09. ISBN: 978-85-224-5561-4 p. 384 
113 Supremo Tribunal Federal. Acórdão do Mandado de Segurança nº 24.095-4 de 01/07/2002. Relator: Ministro 

Carlos Velloso. Disponível em: https://www.stf.jus.br 
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 Entendemos que a perda do prazo não pode ser minimizada. Ela implica, justamente na 

perda das garantias trazidas pela Lei nº 9.784/99. Se o particular, ao ver um ato que julga ser 

ilegal ou que no mérito pretende ver modificado e mesmo notificado, não interpõe o recurso 

administrativo, só o fazendo meses ou anos após, parece-nos que perde por exemplo, o direito 

a ter uma decisão no prazo de 30 dias, o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito a uma 

decisão explícita e motivada, parece-nos que embora o ordenamento jurídico permita que o 

particular que tenha perdido o prazo para protocolar seu recurso administrativo possa fazer uma 

petição, fundamentado no Direito de petição, essa petição não terá o mesmo rito do recurso, 

não garantindo assim ao particular os direitos consagrados na Lei nº 9.784/99. O direito de 

petição poderá “servir” ao objetivo do particular, caso a autoridade ou órgão que proferiu uma 

decisão ou praticou um ato, acate a petição e “de ofício” mude a sua decisão ou ato.  

 Outra situação possível de modificação da decisão é a chamada revisão processual. O 

artigo 65º prevê que em caso de surgirem novos fatos, pode a autoridade revisar sanções que 

foram aplicadas. Embora a revisão não permita a discussão do mérito e nem da legalidade do 

ato, ela permite que tanto aqueles que se manifestaram no prazo do processo e sofreram uma 

sanção, como aqueles que tendo perdido o prazo, não se manifestaram e acabaram por perder o 

prazo, tenham direito a apresentar provas e factos novos que poderão reduzir as sanções 

aplicadas. 

6.3.3 Reformatio in Pejus 

 O artigo 64º da Lei nº 9.784/99, deixa expresso que poderá o julgador na análise do 

recurso agravar a situação do recorrente. Essa possibilidade é corroborada pela doutrina114 e 

segue a lógica de que diferentemente do processo judicial, em que as partes levam ao judiciário 

uma questão para ser decidida com base nos fatos alegados no processo, sendo o Estado no caso 

uma entidade desinteressada diretamente naquele processo. No procedimento administrativo o 

particular ou o próprio Estado, levam ao conhecimento da autoridade julgadora, uma situação 

que interessa diretamente ao Estado. O Estado persegue assim não a verdade processual ou 

formal, mas a verdade material. 

 O interesse maior do julgador é bem compreender os factos para então aplicar a lei, 

seguindo o princípio da legalidade. A reforma para pior de uma decisão no âmbito do 

                                                           
114 GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva. Direito Processual Administrativo – Comentários à Lei nº 9.784/99 

com as alterações da Lei nº 11.417/06. Belo Horizonte. 2008. Editora Forum. ISBN: 978-85-7700-153-8 p. 176 
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procedimento administrativo assim, pode-se dizer, que embora se apresente como uma 

reformatio in pejus ao particular, é o exercício da legalidade.  

 Já quando da aplicação de sanções, uma vez estabelecida a sanção, o particular pode 

mesmo após finalizado o procedimento, apresentar novos factos e argumentos e pleitear a 

revisão da sanção. Nos termos do artigo 65º da Lei nº 9.784/99, a revisão não pode implicar na 

piora da sanção. A doutrina115, sedimenta o entendimento de que ainda que seja a administração 

que solicite a revisão, não poderá haver a piora da situação do particular. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho referencia uma parte da evolução jurídico-social verificada em 

Portugal, nomeadamente as garantias contenciosas, que se mostraram, neste país, como um 

freio poderoso nos anseios da Administração em violar ou diminuir os direitos individuais. Foi 

possível perceber que o sistema criado em 1991116e, aperfeiçoado em 2015117, garante a todos 

os administrados instrumentos e subsídios para fazerem face à Administração, nomeadamente, 

as garantias impugnatórias. 

 As garantias administrativas ainda podem melhorar por óbvio e uma das críticas que se 

pode fazer, é a possibilidade de a reforma para pior, no caso do recurso hierárquico. Contudo, 

foi percebido pela análise da doutrina e legislação ao longo do trabalho, que eventuais 

distorções por parte da administração, na aplicação dos institutos consagrados na lei, podem ser 

corrigidas pelo judiciário o que, ao fim de tudo, acaba por não ser um prejuízo definitivo para 

o administrado. 

 Ressalte-se, que o controlo do judiciário não é sobre o mérito da atuação118, o que 

poderia ferir o princípio da separação dos poderes. O controlo do judiciário é sobre a legalidade 

dos atos praticados pela administração. 

 Pode-se notar com a pesquisa, que um grande avanço nos direitos individuais foi o fim 

da reclamação necessária, para permitir que mesmo aqueles que pretendam utilizar as garantias 

                                                           
115 NOHARA, Irene Patrícia. MARRARA, Thiago. Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99 Comentada. São 

Paulo. 2009. Editora Atlas S.A. atualizado de acordo com a Lei nº 12.008/09. ISBN: 978-85-224-5561-4 p. 418 
116 CPA 1991 
117 CPA 2015 
118 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo relativo ao processo nº 0768/15 de 03-03-2016 Relatora: Maria 

Do Céu Neves. Disponível em: www.dgsi.pt 
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administrativas, não estão proibidos de utilizar os meios de impugnação contenciosos. É ainda 

considerado como avanço a gratuidade119 que agora passa a ser a regra geral. 

 Por fim, conclui-se que toda a doutrina citada, bem como a jurisprudência, analisam o 

sistema de garantias administrativas como objetivista, isto é, mais tendente para a legalidade da 

Administração do que para a proteção dos interesses dos administrados; como não há, em 

nenhuma das obras, claramente uma crítica a essa posição, não é possível perceber qual seria o 

cenário em caso de um maior privilégio do interesse dos administrados. De todo modo, o CPTA 

garante que toda a matéria dos procedimentos pode ser levada a tribunal, o que pode equilibrar 

a balança a favor do administrado. 

 No Brasil é que as coisas parecem não correr em bom rumo. Foi recentemente 

promulgada a Lei nº 13.460/17. A lei aparece com a proposta de regulamentar a proteção e os 

direitos dos usuários de serviços públicos, mas não traz nenhuma novidade para o ordenamento 

jurídico e nem tampouco direitos que concretamente possam ser extraídos e exigidos após o 

advento desta legislação. Apenas a título de exemplificação, a lei começa por definir o que é 

usuário, o que é serviço público, para a seguir entrar no que seria o mérito. O primeiro artigo 

que aborda “direitos básicos e deveres do usuário” é o art. 5º120 e o que se observa é que ou isto 

                                                           
119 PEDRO, Ricardo. Procedimento administrativo e taxas. In Comentários ao novo Código do Procedimento 

Administrativo.  Lisboa, Editora AAFDL, 2015. p. 471 
120 Lei 13.460/2009 Art. 5º  O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo 

os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:  

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários;   

II - presunção de boa-fé do usuário;  

III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de 

agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes 

e às pessoas acompanhadas por crianças de colo;  

IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas 

na legislação;  

V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação;  

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;  

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário;  

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários;  

IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, 

vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;  

X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento;  

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;  

XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos;  

XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao 

usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações;  

XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e  

XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada. 
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já estava previsto no art. 5º da Constituição Federal ou na Lei 8.112/90 que trata do regime dos 

servidores públicos. 

 Portanto, o usuário ser tratado com “urbanidade” como reza o 5º da Lei 13.460/17 já é 

uma obrigação do servidor desde 1990. Não ser discriminado, é o caput do art. 5º da 

Constituição. Portanto, chega a ser risível que ante uma administração que não consegue 

responder aos anseios da população, ante serviços públicos cada vez mais degradados, a 

resposta do legislador seja uma lei com 25 artigos que não traz por exemplo nenhuma punição 

para o servidor que não cumpra prazos de decisão, que não dê efeito de concessão aos pedidos 

não apreciados no prazo regulamentar, que não permita o procedimento eletrónico, que não 

desburocratize deixando mais transparente o processo decisório e que venha, conforme o artigo 

5º, determinar que os usuários sejam atendidos por ordem de chegada. 

 Percebe-se assim, que a Lei cria ouvidorias que ao fim do trabalho de recolha de 

reclamações, não tem nenhuma obrigação legal de punição; que o usuário tem apenas direito a 

uma previsão sobre o tempo de atendimento de sua demanda, ao invés de um direito à decisão 

em um prazo específico. 

 Em Portugal o DL 371/2007 que trata dos Livros de Reclamações, traz muito mais 

medidas objetivas que protegem os utentes, como por exemplo, o encerramento de um 

estabelecimento que preste um mal serviço. Portanto, chega-se à consideração que Portugal já 

possui uma boa gama de mecanismos que protegem os particulares no âmbito das garantias 

administrativas e contenciosas. É verdade que ainda há coisas para melhorar, nomeadamente a 

celeridade e a eficiência, entretanto, as garantias que já existem proporcionam uma sensação de 

proteção que o sistema brasileiro não consegue alcançar. 

 Em certa medida, é possível isso seja fruto de vários fatores como: uma cultura que 

privilegia a proteção exacerbada da Administração em detrimento do particular, população que 

desconhece seus direitos, falta de transparência na administração, entre outros fatores. 

Apontamos assim, que uma direção que parece segura para a garantia dos particulares, é o 

estabelecimento de regras cada vez mais claras e com previsão de punições para o caso de 

descumprimento de garantias e no caso brasileiro, além desta medida, a criação de uma estrutura 

bem organizada de procedimentos administrativos nos moldes do sistema português. 

A jurisdição administrativa portuguesa, que é dualista, atua de forma independente de 

governos e políticos. Por serem tribunais que desde o ingresso selecionam juristas com largos 
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conhecimentos em Direito Administrativo e que ao longo de sua carreira estarão somente em 

contato com Direito Administrativo e Tributário, pode-se inferir que os julgamentos têm uma 

tendência maior a serem de qualidade técnica superior. 

 O sistema monista adotado pelo Brasil, possui tribunais com autonomia funcional e 

orçamentária, peca porém, por não prever a especialização dos magistrados desde o processo 

de ingresso na carreira da magistratura. Posteriormente, o magistrado ao assumir uma jurisdição 

que julgará processos de natureza administrativa, não tem, nos termos da LOMAN, nenhuma 

obrigação de cursar especialização e/ou pós graduação nesta área. Nota-se que embora os 

concursos de ingresso na magistratura no Brasil sejam extremamente difíceis e selecionem, em 

sua esmagadora maioria os melhores juristas, após essa seleção não há a obrigatoriedade de 

especialização na matéria em que o magistrado irá atuar, o que pode contribuir para que 

magistrados sem grande aprofundamento doutrinário no campo do direito administrativo 

possam assumir varas que julguem essa natureza de processo. 

 Outro importante fator de crítica para o modelo monista brasileiro, é a baixa resolução 

de conflitos extrajudicialmente. Corrobora essa teoria os dados trazidos por Ricardo 

Perlingeiro121, de que “não está ainda consolidada no Brasil a ideia de um processo 

administrativo (não judicial) justo”, o que contribui sobremaneira, para que os particulares 

procurem diretamente o judiciário, aumentando o número de processos, que na visão do autor, 

poderiam ter sido solucionados por meio de um procedimento administrativo. 

 Interessantes conclusões são apontadas no trabalho supracitado, no que se refere à 

soluções para a diminuição do número de processos entre elas vale destacar: a concessão de 

garantias aos servidores que trabalham com o procedimento administrativo, semelhantes às 

concedidas aos magistrados, como inamovibilidade, não subordinação hierárquica em razão do 

poder de decisão, seleção de servidores somente em critérios técnicos e foco na resolução dos 

conflitos na esfera judicial. 

 Conclui-se assim, que o sistema dualista, em tese, apresenta melhores respostas às 

demandas dos particulares em relação à administração pública, nomeadamente no que se refere 

à uma prestação mais rápida e eficiente. A possibilidade de utilização de um procedimento 

administrativo prévio eficiente e posteriormente caso necessário, de ter um processo que tramita 

                                                           
121 PERLINGEIRO, Ricardo. JUSTIÇA ADMINISTRATIVA NO BRASIL: uma jurisdição administrativa judicial, 

extrajudicial ou híbrida?  Em: Revista CEJ. Brasília, Ano XVIII, n. 62, jan./abr. 2014  ISSN: 1414-008X p. 79 
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em uma justiça que cuida exclusivamente de casos dessa natureza, faz com que o número de 

processos acabe por ser menor e consequentemente tenham uma tramitação mais ligeira, além 

da maior possibilidade de decisões proferidas por magistrados que sejam especialistas naquela 

matéria que julgam.  
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