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 “Não se escreve por se querer dizer alguma coisa, escreve-se porque se tem 

alguma coisa para dizer.” 

 

Scott Fitzgerald 
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RESUMO 
A presente dissertação visa analisar o processo de execução de sentenças nos Tribunais 

Administrativos, previsto no Título XVII do CPTA, bem como a aplicação que ao mesmo vem 

sendo dada pela jurisprudência dos Tribunais Administrativos.  

Inicialmente, dar-se-á especial tratamento à contextualização das sentenças nos 

Tribunais Administrativos. Desse modo, partir-se-á do enquadramento histórico do processo de 

execução de sentenças, concretamente a introdução do processo através do Decreto-Lei n.º 256-

A/77, de 17 de junho, que se manteve em vigor até à reforma do contencioso administrativo em 

2002/2004, sendo, posteriormente, introduzido pelo CPTA um novo regime jurídico do 

processo executivo, abordando, conscientemente, as grandes deficiências do respetivo 

processo. Ainda neste seguimento, será de extrema importância abordar um dos princípios 

estruturantes do novo CPTA, que será o princípio da tutela jurisdicional efetiva.  

Posteriormente, após contextualizar a definição de sentenças e o enquadramento do 

processo executivo, atentar-se-á para a compreensão dos efeitos e deveres que decorrem para a 

Administração, ou entidade pública, das sentenças anulatórias de atos administrativos para, de 

seguida, se pretender aferir, através da análise e sistematização de casos concretos tratados 

jurisprudencialmente, como têm vindo os Tribunais Administrativos a preencher o dever de 

executar. Será importante problematizar a questão de as sentenças de anulação produzirem, ou 

não, efeito apenas entre as partes da ação ou a sua projeção para terceiros ao produzirem efeitos 

ultra-partes. Neste sentido, abordar-se-á a extensão dos efeitos das sentenças através da análise 

e sistematização de casos concretos tratados jurisprudencialmente. 

Merecerá especial enfoque a compreensão do processo executivo, fazendo referência às 

suas modalidades de execução. Assim, analisar-se-ão os prazos para propor a ação executiva, 

bem como a questão da legitimidade ativa e passiva. Abordaremos ainda, de forma 

sistematizada, o capítulo VIII do CPTA, concretamente os processos executivos: execução para 

prestação de factos ou de coisas (art.º 162); execução para pagamento de quantia certa (art.º 

170) e execução de sentenças de anulação de atos administrativos (art.º 173).  

Neste último capítulo da dissertação, serão abordadas somente as causas legítimas de 

inexecução durante a fase de execução espontânea e em processo executivo. 
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ABSTRACT 
This dissertation aims to analyze the process of execution of judgments in the 

Administrative Courts provided for in Title XVII of the CPTA, as well as the application that 

has been given to it by the case law of the Administrative Courts.  

Initially, special treatment will be given to the contextualization of sentences in the 

Administrative Courts. Thus, we will begin with the historical background of the sentence 

execution process, specifically, the introduction of the process through decree-law nr. 256-

A/77, of June 17th, which remained in force until the reform of administrative litigation in 

2002/2004, and, subsequently, the CPTA introduced a new legal regime for the executive 

process, consciously addressing the major deficiencies of the respective process. It is also 

extremely important to address one of the structural principles of the new CPTA, which is the 

principle of effective judicial protection.  

Subsequently, after contextualizing the definition of sentences and the framework of the 

executive process, we will focus on understanding the effects and duties that arise for the 

Administration, or public entity, from the decisions annulment judgments of administrative 

acts, to then assess, through the analysis and systematization of concrete cases dealt with in 

case law, how the administrative courts have been fulfilling their duty to execute. In this 

context, the consideration of the effects of sentences shows that the objective scope of the 

judgement has some special features in administrative proceedings when it comes to a sentence 

on the annulment of administrative acts. In this regard, the extension of the effects of the 

sentences will be addressed through the analysis and systematization of concrete cases dealt 

with in case law. 

The comprehension of the executive process deserves a special focus, referencing to its 

modalities of execution. In this regard, we will analyze the deadlines for filing an execution 

action, as well as the issue of active and passive legitimacy. We will also address in a systematic 

manner chapter VIII of the CPTA, specifically the execution proceedings: execution for the 

provision of facts or things; enforcement for the payment of a certain amount and enforcement 

of judgements on the annulment of administrative acts.  

In this last chapter of the dissertation, only legitimate causes of non-execution during 

the spontaneous execution phase and in executive proceedings will be addressed. 
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INTRODUÇÃO 

 
O processo executivo administrativo, conforme consagrado no CPTA, encontra na sua 

base fundamental a procura pela materialização do princípio da tutela jurisdicional efetiva dos 

administrados, sendo este princípio constitucionalmente consagrado e, deste modo, o n.º 1 do 

art.º 2 do CPTA compreende o “direito de obter, em prazo razoável, e mediante um processo 

equitativo, uma decisão judicial que aprecie, com força de caso julgado, cada pretensão 

regularmente deduzida em juízo”, assim como a possibilidade de fazer executar essa decisão.  

Neste seguimento, a tutela jurisdicional efetiva exige a efetividade das sentenças, mesmo nos 

casos em que uma das partes em litígio seja uma entidade pública.   

Com efeito, o CPTA, não deixando de reiterar a obrigatoriedade e a prevalência das 

decisões dos Tribunais Administrativos, vem conferir a esses Tribunais o poder de fazerem 

executar as suas sentenças.  

Em concretização deste poder jurisdicional executivo, o CPTA não só atribui, aos 

Tribunais Administrativos, poderes executivos concretos contra a Administração, em caso de 

inexecução de sentença, possibilitando o recurso aos mesmos, pelos administrados, mas 

também configura esses mesmos poderes de forma plena, o que nos leva a aludir à plenitude do 

processo executivo administrativo, cuja índole é a reintegração do direito do particular através 

da efetividade das sentenças administrativas. 

Na presente dissertação, pretende-se, partindo da afirmação do direito dos particulares 

a essa tutela jurisdicional efetiva, verificar como esse direito tem vindo, ou não, a ser cumprido 

pelas decisões proferidas em processos de execução de sentenças anulatórias de atos 

administrativos. 

Efetuar-se-á, assim, uma análise jurisprudencial, de modo a percecionarmos como os 

Tribunais Administrativos Superiores têm vindo a entender os conceitos que serão abordados 

ao longo da dissertação. 
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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DAS SENTENÇAS 

NOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS 

 
Define-se sentença como o ato processual pelo qual o juiz decide a causa principal ou 

algum incidente que apresente a estrutura de uma causa, sendo que as decisões dos Tribunais 

colegiais têm a denominação de acórdãos (cfr. Art.º 152 n.º 2 e n.º 3 do CPC). 1 

Para este efeito, o art.º 94 do Código do Procedimento dos Tribunais Administrativos 

define o conteúdo de sentença ou do acórdão.  

Esta definição segue a estrutura do artigo 607 do Código de Processo Civil, isto porque 

inicia-se com um relatório, no qual são identificadas as partes e se faz uma exposição concisa 

do objeto de litígio, enunciando as questões de mérito a solucionar e conter na decisão, 

devidamente fundamentada de facto e de direito. Deve ainda decidir todas as questões que 

foram submetidas para a sua apreciação.  

Por fim, a sentença ou o acórdão são notificados às partes, sendo os acórdãos finais do 

STA e dos TCA, que tenham transitado em julgado, tratados e divulgados informaticamente, 

em base de dados de jurisprudência (vide art.º 30 n.º 2 do CPTA). 

Porém, estas definições são meramente semelhantes, uma vez que, no CPTA, ao referir-

se à identificação das questões que o tribunal cumpre apreciar, menciona apenas as questões de 

mérito, não fazendo qualquer alusão às questões processuais. 

 Verificamos, portanto, que seguem o disposto no art.º 88 n.º 2 do CPTA, em que se 

afirma que, findos os articulados, o processo é concluso ao juiz ou relator, que profere despacho 

saneador quando deva conhecer, obrigatoriamente, ouvido o Autor, no prazo de 10 dias, de 

todas as questões que obstem ao conhecimento do objeto do processo. Desta forma, estas 

questões prévias, que não tenham sido apreciadas no despacho saneador, não podem ser 

suscitadas nem decididas em momento posterior do processo e as que sejam decididas no 

despacho saneador não podem vir a ser reapreciadas. (“Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro”) 

Assim, o juiz não tem, na fase da sentença, de analisar quaisquer questões processuais que ainda 

não tenham sido decididas, e que deverão considerar-se sanadas, nem tem de apreciar quaisquer 

questões processuais novas que tenham sido suscitadas nas alegações finais. Estas, por sinal, 

deverão ser consideradas intempestivas. 

 
1 “Legislação Consolidada - DRE” 
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Não esquecendo que o juiz deverá indicar na sentença, ou em despacho preliminar, as 

razões formais pelas quais não efetua essa averiguação, sob pena de incorrer em nulidade por 

omissão de pronúncia.  

As sentenças podem ser classificadas relativamente aos efeitos que produzem, 

concretamente quanto ao seu conteúdo, pelo que, em face do princípio do pedido, correspondem 

às espécies de ações quanto ao fim, designadamente as sentenças declarativas, as de simples 

apreciação, as constitutivas e as sentenças de condenação.  

Neste seguimento, no processo administrativo, concretamente no decurso de processos 

executivos, as sentenças podem ser condenatórias, quando especificam os atos ou operações 

que devem ter lugar para execução de uma sentença ou determinam a entrega de uma coisa ou 

o pagamento de uma quantia; declarativas, designadamente quando determinam a nulidade de 

atos administrativos contrários à sentença ou declaram a existência de uma causa legítima de 

inexecução; constitutivas, quando anulam atos cuja manutenção seja legal; ou substitutivas, 

quando produzem os efeitos de um ato administrativo devido e vinculado. 
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇAS 

Decreto-Lei n.º 256-A/772 
O Decreto-Lei n.º 256-A/77, de 17 de junho, introduziu o processo de execução de 

sentenças, que se manteve em vigor até à reforma do contencioso administrativo em 2002/2004. 

Do artigo 95 do LPTA decorre o dever de executar as decisões dos Tribunais 

Administrativos, determinando que “As decisões dos Tribunais Administrativos transitadas em 

julgado são obrigatórias, nos termos da Constituição da República, e à sua execução pelas 

autoridades competentes é aplicável o disposto nos artigos 5 e seguintes do Decreto-Lei n.º 

256-A/77, de 17 de Junho”.  

Porém, no art.º 5 do Decreto-Lei n.º 256-A/77, estabeleceu-se que o dever de executar 

pertenceria à Administração e ao órgão que tivesse praticado o ato recorrido, concretamente “a 

execução de sentença proferida em contencioso administrativo, quando não seja efetuada 

espontaneamente pela Administração, no prazo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado, 

pode ser requerida pelo interessado ao órgão que tiver praticado o ato recorrido, ou, tratando-

se de ação, ao competente órgão da pessoa coletiva nela demandada.” 

O art.º 11 n.º 3 do mesmo diploma acrescentava que, se a execução tivesse sido 

requerida pelo interessado, a inexecução de sentença proferida em contencioso administrativo 

transitada em julgado “importa a pena de desobediência, sem prejuízo de outro procedimento 

especialmente ficado na lei”. 

Consagrou-se, portanto, com este diploma, o dever de a Administração executar as 

sentenças dos Tribunais Administrativos, sendo que a este dever de executar corresponderia, 

por parte do particular que obteve provimento do recurso, um direito subjetivo3 de execução de 

sentenças proferidas nos Tribunais Administrativos.  

Neste seguimento, consagra-se este direito constitucionalmente como um direito-

garantia. 

 
2 Reforça as garantias de legalidade administrativa e dos direitos individuais perante a Administração Pública. Este 
diploma introduziu, pela primeira vez na história do contencioso administrativo português, um processo 
jurisdicionalizado vocacionado para a execução de sentenças proferidas nos Tribunais Administrativos.   
Introduziu, inclusive, alterações em matéria de execução das sentenças dos Tribunais Administrativos, por forma 
a ampliar os meios adequados a assegurar o perfeito cumprimento dos julgados ou, pelo menos, a efetivar o direito 
a indemnização substitutiva.  
3 Na pág. 27, Diogo Freitas do Amaral, “Execução...”, levanta a questão se ao particular pertence, nessa situação, 
um direito subjetivo propriamente dito ou apenas um interesse legítimo, considerando que ao particular pertence 
um direito subjetivo e não um mero interesse legítimo.  
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O direito à execução de sentenças proferidas nos Tribunais Administrativos passou a 

ser oponível à Administração no plano jurisdicional, alargando o âmbito material da função dos 

Tribunais Administrativos. 

No entanto, apesar de a lei impor à Administração ativa o dever de executar as sentenças 

dos Tribunais Administrativos, concedendo aos particulares interessados o poder de exigir a 

execução delas, nas leis, à altura do DL, não havia nenhuma definição do que se entendia por 

execução, sendo muito escasso encontrar esse conceito na Doutrina. 

Este processo de execução de sentenças, introduzido pelo referido Decreto-Lei n.º 256-

A/77, foi configurado, tendo por referência as sentenças-tipo emitidas pelos Tribunais 

Administrativos, relativamente às quais a Doutrina vinha identificando a existência de um dever 

jurídico de executar, que pendia sobre a Administração. 

Na verdade, o DL inseria-se no contexto de um entendimento rígido do princípio da 

separação de poderes, nos termos do qual se entendia não ser jurisdicionalmente exigível, por 

via coativa, à Administração a adoção de comportamentos específicos.  

Por um lado, a definição do conteúdo concreto do dever de executar emergente de 

sentença de anulação era considerada como uma atividade materialmente administrativa, que 

se integrava no núcleo de reserva da função administrativa, o que impedia a condenação 

jurisdicional da Administração no cumprimento de deveres específicos. Consequentemente, o 

dever de executar, que emergia das sentenças de anulação, apresentava-se como um dever de 

conteúdo indeterminado, desenvolvendo-se toda a atividade administrativa, dita de execução 

de sentenças, num plano de cumprimento espontâneo ou voluntário, à margem de qualquer tipo 

de interferência jurisdicional. Neste seguimento, a execução da sentença de anulação traduzia-

se num poder-dever que recaía sobre a Administração, cabendo só a si retirar das sentenças de 

anulação as devidas consequências jurídicas.  

Por outro lado, nos processos impugnatórios de atos administrativos, os poderes de 

pronúncia dos Tribunais Administrativos estavam constitucionalmente limitados à emissão de 

sentenças estritamente anulatórias, razão pela qual as sentenças de anulação não impunham 

formalmente à Administração a adoção de comportamentos devidos, certos ou determinados.  

Por conseguinte, não era jurisdicionalmente exigível à Administração a adoção de 

comportamentos específicos de execução por via coativa. 

Não obstante, pela primeira vez, reconheceu-se aos juízes administrativos poderes para 

especificar os atos e comportamentos de execução devidos, caso a Administração não 

executasse devidamente a sentença dentro do prazo legalmente atribuído. Em sede 
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impugnatória, dotou o contencioso administrativo de um processo de natureza declarativa 

complementar que permitia o exercício de poderes jurisdicionais condenatórios.  

A partir do DL, o dever de executar passou a poder ser determinado jurisdicionalmente, 

facto que constituiu uma importante afirmação da natureza jurídica do dever de executar as 

sentenças administrativas por parte das entidades públicas, reforçando as possibilidades de 

cumprimento desse dever. Todavia, este reforço não foi acompanhado dos mecanismos 

processuais necessários para assegurar a efetivação deste dever no plano dos factos contra a 

vontade da Administração, causa de uma inultrapassável fragilidade das garantias de tutela 

jurisdicional das posições jurídicas dos particulares jurisdicionalmente decretadas. 

Apenas através da LPTA, o legislador atribuiu poderes para uma execução judicial 

forçada contra entidades públicas de obrigações pecuniárias impostas por sentenças emitidas 

pelos Tribunais Administrativos (art.º 74 LPTA).  

Perante este enquadramento legal, a doutrina administrativa foi centrando a análise das 

questões em matéria executiva em torno da execução das designadas sentenças de anulação de 

atos administrativos, abordando as especificidades e dificuldades da execução neste domínio, 

designadamente o problema de delimitação objetiva do conteúdo do dever de executar, da 

articulação das necessidades de tutela das posições jurídicas subjetivas dos particulares, com a 

autonomia pública dos órgãos incumbidos da execução e da natureza pública do património 

exequendo. 

 

O Novo Processo Executivo 
O novo regime jurídico do Processo Executivo introduzido pelo CPTA, no plano da 

tutela declarativa, instituiu a permissão de concentrar no processo declarativo todas as 

possibilidades jurisdicionais de cognição declarativa relativamente a determinada situação 

jurídica. Embora, à primeira vista, o legislador tenha enquadrado o poder executivo dos 

Tribunais Administrativos por referência estrita à execução de sentenças, a verdade é que a 

reforma do contencioso administrativo veio aprofundar todo o poder jurisdicional no princípio 

da tutela jurisdicional efetiva. 

 Assim, esta nova orientação implicou a atribuição aos juízes administrativos de poderes 

para, logo em sede declarativa, emitirem pronúncias condenatórias. Esta permissão implicou 

que as sentenças administrativas, mesmo as que são proferidas no âmbito de processos 

impugnatórios, passassem a poder impor formalmente à Administração o dever de praticar atos 



 12 

administrativos, de pagar quantias certas, de prestar factos ou de entregar coisas, concretamente 

passaram a funcionar como autênticos títulos executivos. 

No CPTA, o legislador atribui aos Tribunais Administrativos poderes para providenciar 

pela “concretização material do que foi determinado na sentença” (art.º 3 n.º 3 CPTA e art.º 4 

n.º 1 e n.º 9 ETAF), norma através da qual o legislador expressamente reconhece aos Tribunais 

Administrativos a competência executiva plena para a execução de todas as sentenças por eles 

proferidas, sejam estas contra a Administração ou contra particulares.  

Desta forma, as obrigações jurídico-administrativas podem ser objeto de execução 

jurisdicional específica, à semelhança do que sucede no âmbito das relações jurídicas privadas, 

uma vez que, consequentemente, o poder executivo se insere no âmbito material da função 

jurisdicional dos Tribunais Administrativos, de forma autónoma e substancialmente distinta do 

poder declarativo. 

O poder executivo consagrado não está exclusivamente vocacionado para garantir a 

efetividade das decisões jurisdicionais, ganhando um novo estatuto funcional, de garantia 

subjetiva de tutela das posições jurídicas dos particulares. 

O CPTA regula a matéria dos processos executivos no Título VIII, que compreende os 

artigos 157 a 179. O Capítulo I reúne um conjunto de “disposições gerais”, sendo, de seguida, 

instituídas três formas de processo: o processo de execução para prestação de factos ou de coisas 

(art.º 162 a 169), o processo de execução para pagamento de quantia certa (art.º 170 a 172) e o 

processo de execução de sentenças de anulação de atos administrativos (art.º 173 a 179).   

Uma primeira grande deficiência que enfraquecia o sistema do contencioso 

administrativo português situava-se no plano da tutela declarativa4.  

O novo Contencioso Administrativo solucionou o problema que se colocava no plano 

da tutela declarativa, na medida em que, por um lado, dispensou os interessados na prática de 

atos administrativos, ilegalmente recusados ou omitidos, de pedirem e obterem sentenças de 

anulação, permitindo-lhes que peçam, desde logo, a condenação da Administração à emissão 

dos atos devidos (art.º 66 e ss) e na medida em que, por outro lado, permite que, logo no 

processo impugnatório de anulação de um ato administrativo possam ser cumuladas pretensões 

condenatórias relacionadas com a pretensão anulatória, sem exigir que essas pretensões só 

 
4 Radicava no facto de que a tutela declarativa, perante cada manifestação concreta de exercício (ativo ou omissivo) 
de poderes de autoridade por parte da Administração, se centrar no contencioso de anulação de atos 
administrativos, sem que aos Tribunais Administrativos fosse dada a possibilidade de se pronunciarem, com 
autoridade de caso julgado, sobre o conteúdo dos deveres em que a Administração estava (ou ficava) constituída, 
uma vez removidos da ordem jurídica os atos administrativos (expressos ou tácitos) impugnados. 
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possam vir a ser eventualmente formuladas num segundo processo declarativo, complementar 

do processo anulatório, dito de execução do julgado. 

A segunda grande deficiência situava-se no plano da tutela executiva e concretizava-se 

no facto de a tutela executiva, perante as entidades públicas, ser uma realidade praticamente 

inexistente5. Uma vez obtida a anulação de um ato administrativo ilegal, o beneficiário dessa 

anulação podia fazer valer as pretensões dela emergentes através do dito processo de execução 

do julgado, regulado pelo Decreto-Lei n.º 256-A/776. Ora, esse processo não era, na realidade, 

um processo executivo, mas um processo meramente declarativo, que apenas podia conduzir à 

declaração judicial dos atos devidos pela Administração para recolocar a situação em 

conformidade com a legalidade ou, em alternativa, a condenação da Administração ao 

pagamento de indemnizações por danos. 

 

Princípio da tutela jurisdicional efetiva 
O princípio da tutela jurisdicional efetiva é um direito fundamental consagrado na 

Constituição da República Portuguesa que implica, em primeiro lugar, o direito de acesso aos 

tribunais para defesa de direitos individuais, não podendo as normas que delineiam este acesso 

obstaculizá-lo, ao ponto de o tornar impossível ou dificultá-lo de forma não objetivamente 

exigível. 

O tribunal que julgue a causa deve ser independente (art.º 203 e 216 da CRP), pelo que 

a sua competência tem de estar previamente definida- princípio do juiz natural (art.º 32 n.º 9 

da CRP), não podendo a justiça ser recusada por motivos económicos (art.º 20 n.º 1, 2.ª parte 

da CRP). 

Gomes Canotilho e Vital Moreira referem que o acesso à via judiciária não pode ser 

prejudicado pela insuficiência de meios económicos7. Neste sentido, cabe à lei “assegurar a 

atuação desta norma constitucional, não podendo, por exemplo, o regime de custas judiciais 

ser de tal modo gravoso que torne insuportável o acesso aos tribunais, ou as ações ou recursos 

estarem condicionados a cauções ou outras garantias financeiras incomportáveis. (...) A 

Constituição não determina a gratuitidade dos serviços de justiça, como sucede em princípio 

 
5 Com efeito, e como é a única exceção das sentenças de condenação ao pagamento de quantias, as decisões que 
os Tribunais Administrativos proferiam contra a Administração não podiam ser executadas porque o contencioso 
administrativo não dispunha de mecanismos estruturalmente executivos que possibilitassem essa execução. 
6Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, proc. N.º 0554952, disponível em: 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/3fa61fd7a481650180257109004b0f76.  
7 Acórdão 30/88, 1988-02-10 – DRE, disponível em https://dre.pt/pesquisa/-/search/283079/details/normal. 
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com os serviços de saúde (...). Mas o direito de acesso à justiça proíbe seguramente que eles 

sejam tão onerosos que dificultem consideravelmente o acesso aos tribunais (...)8. 

O princípio da tutela jurisdicional efetiva pressupõe ainda que as partes no processo 

possuam amplos poderes processuais que lhes permitam incutir na decisão final da lide, poderes 

em relação aos quais o legislador ordinário possui uma razoável dose de discricionariedade de 

atribuição, tendo, este, porém, em qualquer caso, de mover-se na órbita do direito a um processo 

equitativo (art.º 20 n.º 4 da CRP), e no respeito pelo princípio do contraditório (art.º 32 n.º 5, in 

fine). 

Este princípio implica que a sentença emanada pelo tribunal competente obtenha plena 

concretização, satisfazendo cabalmente os interesses materiais de quem obteve vencimento, 

nomeadamente que a decisão tenha sido tomada em prazo razoável (artigo 20 n.º 4 da CRP), 

que seja respeitado o caso julgado (artigo 282 n.º 3 da CRP) e que a sentença seja efetivamente 

executada (artigo 205 n.º 3 da CRP). 

Deste modo, e face ao supramencionado, constitui um dos princípios estruturantes do 

novo CPTA a tutela jurisdicional efetiva, sendo considerada por Rui Chancerelle de Machete 

como a “trave-mestra do processo executivo”.9 

O princípio da tutela jurisdicional efetiva está consagrado, em termos gerais, no art.º 20 

da CRP, especificamente concretizado no art.º 268 n.º 4, a propósito dos direitos e garantias 

dos administrados, ou seja, “é garantido aos administrados tutela jurisdicional efetiva dos seus 

direitos ou interesses legalmente protegidos, incluindo, nomeadamente, o reconhecimento 

desses direitos ou interesses, a impugnação de quaisquer atos administrativos que os lesem, 

independentemente da sua forma, a determinação da prática de atos administrativos 

legalmente devidos e a adoção de medidas cautelares adequadas”.10 

O CPTA proclama no seu art.º 2 a tutela jurisdicional efetiva: “1 - O princípio da tutela 

jurisdicional efetiva compreende o direito de obter, em prazo razoável, uma decisão judicial 

 
8 Gomes Canotilho e Vital Moreira, in “Constituição...”, pág. 165; Jurisprudência do T. Constitucional, disponível 
em http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_palavras.php?ficha=37&nid=7951. 
9 Rui Chancerelle de Machete, “Execução de Sentenças Administrativas”, Cadernos de Justiça Administrativa n.º 
34, Julho/Ago 2002- pág. 54 a 64 
10 Tanto o art.º 20 como o n.º 4 do art.º 268 garantem a possibilidade de o cidadão apelar para uma decisão 
jurisdicional acerca de uma questão que o oponha à Administração. Não é, no entanto, suficiente que a lei assegure 
essa possibilidade, devem ser garantidos os meios necessários para que a garantia em causa seja efetiva. De facto, 
para que o cidadão possa obter uma decisão jurisdicional, será sempre necessário criar as condições e é daí que 
resulta o Princípio da Tutela Judicial Efetiva. O n.º 4 do art.º 268 reflete, quanto ao contencioso administrativo, 
uma das garantias que resultaria já do princípio mencionado, pois a enumeração dos meios contenciosos é 
enunciativa.   Assim, existirá sempre um meio contencioso apto a satisfazer as pretensões do administrado, ou 
seja, nunca este poderá ver o seu direito não satisfeito com base na existência de meio processual adequado para 
o fazer valer. Vide: https://dre.pt/web/guest/lexionario/-/dj/120820789/view. 
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que aprecie, com força de caso julgado, cada pretensão regularmente deduzida em juízo, bem 

como a possibilidade de a fazer executar e de obter as providências cautelares, antecipatórias 

ou conservatórias, destinadas a assegurar o efeito útil da decisão”. 

Em conformidade com o art.º 2 n.º 2 do CPC, encontra-se o n.º 2 do CPTA que afirma 

que “A todo o direito ou interesse legalmente protegido corresponde a tutela adequada junto 

dos Tribunais Administrativos”, enumerando, de seguida, as diversas formas de tutela 

consideradas. 

Aproximando-se este elenco do art.º 4 n.º 12 do ETAF que delimita o âmbito da 

jurisdição administrativa e fiscal. 

 

A garantia da tutela jurisdicional efetiva 11 
O direito de acesso aos Tribunais Administrativos e o princípio da tutela jurisdicional efetiva 

 

O art.º 20 da CPR garante, em geral, aos cidadãos o direito de acesso ao direito e aos 

tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, bem como os 

direitos à informação e consulta jurídica e ao patrocínio judiciário (n.º 1 e 2). 

O núcleo essencial desta garantia é constituído pelo direito à proteção pela via judicial, 

que, a par de dimensões prestacionais típicas de direitos sociais, possui dimensões substanciais, 

que compõem o direito a uma decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo, 

igualmente previsto no mesmo artigo (n.º 4)12. 

O direito à proteção judicial é ainda reforçado, ao nível constitucional, pelo art.º 205 

que determina no n.º 2 e n.º 3 a obrigatoriedade das sentenças para todas as autoridades e a 

imposição de legislação que garanta a sua execução efetiva. 

Como concretização deste direito geral à proteção judicial, a Constituição assegura, 

especificamente no art.º 268 n.º 4 e ss, o princípio da tutela jurisdicional efetiva dos cidadãos 

perante a Administração Pública. 

Este princípio constitucional é reafirmado, no que respeita ao princípio da justiça ou da 

acionabilidade da atividade administrativa lesiva dos particulares, no art.º 2 n.º 2 do CPTA, ao 

 
11 “A justiça administrativa (lições)”, José Carlos Vieira de Andrade, 16ª edição- edições almedina-pág. 153 e ss. 
12 “Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objeto de decisão em prazo razoável e mediante 
processo equitativo”. – art.º 20 n.º 4 CRP 



 16 

determinar que “a todo o direito ou interesse legalmente protegido corresponde a tutela 

adequada junto dos Tribunais Administrativos”.13 

Intimamente relacionado com o princípio da tutela jurisdicional efetiva está o princípio 

da plena jurisdição dos Tribunais Administrativos (art.º 3º). 14 

Com efeito, Rui Chancerelle de Machete, Diogo Freitas do Amaral e Mário Aroso de 

Almeida concluem que os Tribunais Administrativos exerceram durante demasiado tempo uma 

jurisdição de poderes limitados, poderes esses que fundamentalmente se circunscreviam ao de 

anular ou declarar a nulidade de atos administrativos e de condenar ao pagamento de 

indemnizações. Porém, reforçaram-se os poderes dos Tribunais Administrativos. 

No art.º 3 n. º1, quando se esclarece que a intervenção dos tribunais se processa no 

respeito pelo princípio da separação e interdependência dos poderes, conclui-se que não lhes 

cabe pronunciarem-se sobre a conveniência ou a oportunidade da atuação administrativa. 

Nos artigos 3 n. º3, 167 n.º 6 e 179 n.º 5, determina-se que a execução específica, através 

da emissão de sentença com efeitos substitutivos, do dever de a Administração praticar um ato 

administrativo só poder ter lugar quando a prática e o conteúdo do ato forem estritamente 

vinculados. Mas são vários os preceitos do código em que, a propósito do exercício de poderes 

de condenação por parte dos Tribunais Administrativos, se salvaguarda sempre o respeito pelos 

“espaços de valoração próprios do exercício da função administrativa”. Vide artigos 71, n.º 2, 

95 n.º 3, 168 n.º 3 e 179 n.º 1. 

Contudo, Diogo Freitas do Amaral e Mário Aroso de Almeida defendem que os 

Tribunais Administrativos “não estão vocacionados, nem constitucional ou legalmente 

habilitados, a fazer a chamada dupla administração, isto é, a reformular juízos que apenas à 

Administração cumpre realizar, no exercício dos poderes de valoração que são inerentes à 

função administrativa”. 15 

Ainda neste âmbito da evolução do modelo de justiça administrativa, que proporciona 

a tomada de decisões justas e adequadas à proteção dos direitos dos particulares e assegurar a 

eficácia dessas decisões, refere Vieira de Andrade que, relativamente aos juízes, existe um 

reforço dos seus poderes de anulação e de condenação nas ações tradicionais: o poder de 

 
13 Art.º 2 n.º 2 CPC- “A todo o direito, exceto quando a lei determine o contrário, corresponde a ação adequada 
a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente, bem como os 
procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da ação”. 
14 “Grandes linhas da reforma do contencioso administrativo” - Diogo Freitas do Amaral e Mário Aroso de 
Almeida- pág. 51 e ss. 
15  “Grandes linhas da reforma do contencioso administrativo” - Diogo Freitas do Amaral e Mário Aroso de 
Almeida- pág. 51 e ss. 



 17 

adotarem todo o tipo de providências cautelares que considerem adequadas (art.º 2 e 112 e ss); 

o reforço dos poderes em sede de execução de sentenças (art.º 3 n.º 3 e 157); o poder de 

aplicação de sanções pecuniárias compulsórias para assegurar a efetividade das suas decisões 

(art.º 3, 84, 95, 108, 115, 127, 168, 169, 179); os poderes de controlo da juridicidade de todas 

as atuações administrativas (art.º 3 n.º1, art.º 71 n.º2, 95 n.º5, 168 n.º2, 179 n.º1); poderes de 

substituição, quando a prática e o conteúdo do ato sejam estritamente vinculados ou haja uma 

decisão única possível no caso concreto, embora apenas em sede de intimação para proteção de 

direitos, liberdades e garantias e de execução de sentenças (art.º 3 n.º4, 109 n.º3, 164 n.º4 al. c), 

167 n.º6, 179 n.º5). 

 Enfatiza-se este princípio fundamental, uma vez que “a eficiência do contencioso 

administrativo encontra-se dependente do modo e termos por que estão disciplinados os meios 

de reação contra a atuação da Administração, e assim, a obtenção de tutela jurisdicional. 

Desta forma, a eficácia da defesa dos direitos dos cidadãos perante a Administração depende, 

assim, por um lado, da eficiência em torno do modo como está organizado o órgão do 

contencioso administrativo, e, por outro lado, de um modelo processual, que prossiga a efetiva 

tutela judicial, sem lacunas”.16 

  A este propósito, Jorge Miranda defende que “O eficaz funcionamento e o constante 

aperfeiçoamento da tutela jurisdicional dos direitos das pessoas são sinais de civilização 

jurídica”17.  

O poder jurisdicional executivo passou a englobar tudo quanto seja necessário à 

concretização material do que foi determinado na sentença, concretamente a “emissão de 

sentença que produza os efeitos do ato administrativo devido, quando a prática e o conteúdo 

deste ato sejam estritamente vinculados” (art.º 3 n.º 3 CPTA), bem como o exercício do poder 

executivo que abrange a tutela direta das posições jurídicas subjetivas tituladas por documentos 

enquadráveis na categoria legal de título executivo extrajudicial, tal como previsto no art.º109 

n.º 3 do CPTA e no n.º 3 do artigo 157 CPTA.  

Neste sentido, os particulares, detentores de títulos executivos extrajudiciais que titulem 

obrigações que recaiam sobre a Administração no âmbito de relações jurídicas administrativas, 

deixam de estar obrigados a interpor uma ação declarativa prévia para obter um meio de prova 

da exigência e da exigibilidade da obrigação incumprida, que o legislador admite estar 

 
16 https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/70078/2/24919.pdf pág.20. 
17 Jorge Miranda, “Manual de Direito Constitucional- Direitos Fundamentais”, Tomo IV, 5.ª Edição, Coimbra 
Editora, pág. 354.  
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constituída em virtude da força probatória especial de determinados documentos (art.º 46 CPC 

ex vi no n.º 3 do artigo 157 e artigo 1 do CPTA). 

Pode, pois, afirmar-se, hoje, que o novo modelo de processo executivo instituído 

concretiza o princípio da plena jurisdição executiva dos Tribunais Administrativos. Os limites 

ao exercício desse poder executivo residem exclusivamente no respeito pelo princípio da 

separação e interdependência de poderes (art.º 3 n.º 1 CPTA). 

O CPTA vem agora determinar em que consiste o dever de execução de sentenças de 

anulação de atos administrativos, nos seguintes termos: “sem prejuízo do eventual poder de 

praticar novo ato administrativo no respeito pelos limites ditados pela autoridade do caso 

julgado, a anulação de um ato administrativo constitui a Administração no dever de 

reconstituir a situação que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, bem como de 

dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido com fundamento naquele ato, por 

referência à situação jurídica e de facto existente no momento em que deveria ter atuado” 

(artigo 173 n.º1). 

Na formulação deste preceito, reconhecem-se as consequências subsequentes que a 

doutrina já associava à sentença anulatória o dever de conformação com a sentença como limite 

preclusivo, em caso de prática de novo ato e o princípio da reconstituição da situação hipotética 

atual, enquanto critério de conteúdo da execução devida. 

O princípio da execução efetiva pode impor à Administração, além da prática de atos 

com eficácia retroativa, para suprir os efeitos imediatos do ato anulado, o dever de anular, 

reformar ou substituir atos consequentes e alterar situações de facto entretanto constituídas, 

cuja manutenção seja incompatível com a execução da sentença (artigo 173 n.º 2). 

O alcance da sentença e, portanto, a delimitação, não só do efeito conformativo, mas 

também do próprio efeito reconstitutivo dependem dos fundamentos da decisão de anular, isto 

é, da concreta ilegalidade demonstrada, não se limitando à consideração do dispositivo da 

sentença. 

Na realidade, o processo de execução das sentenças de anulação de atos administrativos 

não é apenas um verdadeiro processo executivo, que se limita a extrair consequências materiais 

da sentença anterior, mas também um processo com dimensões declarativas, cuja sentença vai, 

num momento posterior, conhecer a situação e produzir ou concretizar autonomamente esses 

efeitos condenatórios. 

A lei, ao permitir que o tribunal difira a instrução do pedido condenatório para um 

momento posterior ao da decisão sobre a legalidade da ação administrativa, que constituirá o 
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pedido principal (art.º 90 n.º 3), prevê a realização de uma instrução contraditória, destinada a 

permitir ao tribunal especificar o conteúdo dos atos e operações que a Administração deve 

praticar para reconstituir a situação, na sequência da anulação de um ato administrativo (art.º 

95 n.º 6). Ou seja, mesmo quando há cumulação dos pedidos anulatórios e reconstitutivos e o 

juiz vai decidir a questão, a lei confere uma relativa autonomia processual ao momento em que 

se julga da validade do ato, relativamente àqueles em que se especificam os atos e operações 

necessários à reconstituição da situação. 

Sem prescindir disso, o tribunal não pode especificar senão as vinculações a que a 

Administração se encontra sujeita, e terá muitas vezes de fazer uma instrução complementar, 

com a colaboração da Administração, solicitando-lhe uma proposta fundamentada sobre a 

matéria, para especificar o próprio conteúdo das operações e atos vinculados (artigo 95 n.º 6).  

Parece adequado afirmar que, no processo de execução de sentenças de anulação de atos 

administrativos, o juiz pretende definir a solução jurídica do caso. 

De acordo com o que se afirmou anteriormente, o dever positivo que resulta para a 

administração da sentença de mera anulação é, afinal, o dever de reexaminar a situação de facto, 

à luz da lei aplicável e da sentença, e o dever de atuar em termos legais e corretos em face desse 

exame. 

Desde logo, o dever de atuação da Administração é diferente, consoante o fundamento 

da anulação judicial proíba, ou não, a renovação do ato. Se a invalidade tiver sido decretada por 

vícios de forma, ou de procedimento, poderá a Administração praticar validamente um novo 

ato de igual conteúdo. 18 

A renovação do ato não é uma exceção, uma situação de inexecução legítima19, mas 

uma das formas de cumprimento de sentença anulatória. 

Por outro lado, o dever de reconstituição da situação hipotética atual será diferente 

conforme o grau de discricionariedade administrativa quanto ao conteúdo do ato.  

 Que lei pode ser aplicada aos novos atos praticados em execução de sentença? Por um 

lado, a reconstituição da situação hipotética parece exigir que tais atos se refiram ao momento 

da prática do ato anulado (Acórdão do STA, de 10/7/97, p. 27739-A20); por outro lado, o certo 

 
18 Assim, se a anulação tiver como fundamento um vício de forma, o tribunal não pode, em execução de sentença, 
ordenar a prática de ato contrário, mas apenas a prática de novo ato, havendo dever de decidir- cf. Acórdão do 
STA de 30/4/97, p. 33067. A Administração não pode, porém, pretender convalidar um ato depois de este ter sido 
anulado- acórdão do STA de 30/10/96, p. 31550, disponível on-line em www.dgsi.pt. Ainda disponível em “ 
Contencioso Administrativo & Tributário Subturma 2: Os ...” 
https://contenciosoadminexistencial.blogspot.com/2012/04/os-efeitos-e-forca-juridica-das.html 
 
20 disponível on-line em www.dgsi.pt. 
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é que se trata da reconstituição da situação hipotética atual e que os atos são praticados num 

momento posterior, não podendo ignorar a lei vigente à data da sua prática (Acórdão do STA 

de 1/7/97, p. 3920521). 

Nos termos do art.º 156 n.º 2 alínea c) do CPA, o Autor pode atribuir-lhe eficácia 

retroativa para dar cumprimento a sentenças ou decisões administrativas anulatórias de atos, 

desde que tal não envolva a imposição de deveres, a aplicação de sanções ou a restrição de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. 

No mesmo sentido, o CPTA no artigo 173 n.º 2, esclarece que “a Administração pode 

ficar constituída no dever de praticar atos dotados de eficácia retroativa”, desde que “não 

envolvam a imposição de deveres, a aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou 

interesses legalmente protegidos”. 

Relativamente aos atos consequentes, a doutrina tradicional considerava genericamente 

nulos os atos consequentes de atos anulados e construía em termos puramente lógico-

conceituais a noção de ato consequente como o “ato praticado ou dotado de certo conteúdo em 

virtude da prática de um ato administrativo anterior”. 

  A jurisprudência tradicional alinhava no mesmo entendimento e pretendia acompanhar 

Marcello Caetano na afirmação de que a completa reintegração da ordem jurídica violada pelo 

ato entretanto anulado implicava a eliminação dos atos consequentes e dos respetivos efeitos22 

O CPA, até à sua revisão em 2015, ao elencar entre os atos nulos os atos consequentes 

de atos anteriormente anulados, já ressalvava a hipótese de haver contrainteressados com o 

interesse legítimo na manutenção do ato consequente (artigo 132 n.º 2 alínea i) do CPA/1991)23. 

Não era claro o sentido desta disposição, mas passou a entender-se que:  

a) Seriam nulos apenas os atos consequentes cuja manutenção fosse incompatível com a 

reconstituição da situação hipotética exigida pela anulação.24 

b) Mesmo quando se tratasse de atos nulos por essa razão, os seus efeitos poderiam manter-

se em face da existência de interesses legítimos de contrainteressados. 

 
21 disponível on-line em www.dgsi.pt. 
22 Esquecia-se era, por vezes, que o mesmo Autor pressupusera uma situação de invalidade do conteúdo do ato e 
acrescentava que isso não seria assim, como é óbvio, se a Administração pudesse renovar o ato anulado. 
23 acórdão do STA de 10/11/98 (p. 34873), em que se mantém a definição tradicional de ato consequente, mas se 
afirma que “a execução de acórdão anulatório do ato de exclusão de um concurso não destrói os efeitos 
decorrentes da aprovação em concurso posterior” - uma situação em que a mera consequência lógica prejudicaria 
o próprio impugnante”, disponível on-line em www.dgsi.pt. 
24 (acórdão do STA de 28/1/99, p. 28701, em que se definiu como ato consequente “aquele cuja prática ou sentido 
foi determinado pelo ato anterior anulado ou revogado e cuja manutenção é incompatível com a execução da 
decisão revogatória ou anulatória”), disponível on-line em www.dgsi.pt. 
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Por consequência, os atos consequentes deixaram de ser considerados nulos pelo CPA, 

sendo, por isso, anuláveis ainda que possam sê-lo para além do prazo normal, se e na medida 

em que a execução da sentença o imponha (artigo 173 n.º 2 CPTA e art.º 172 CPA). 

Na mesma linha, o CPTA estabelece, no art.º 173 n.º 3 e 4, algumas regras aplicáveis 

aos atos consequentes, em geral, e aos casos de reintegração de funcionários, em particular. 

Assim, a situação jurídica dos beneficiários de boa-fé de atos consequente do ato 

anulado só é garantida quando os danos causados pela anulação sejam de difícil ou impossível 

reparação e se, além disso, for manifesta a desproporção entre o interesse na manutenção da 

situação e o interesse na execução da sentença anulatória. 

Quanto à reintegração de trabalhadores da função pública, parece salvaguardar-se 

sempre a posição do trabalhador a reintegrar, mas estabelece-se que basta o prazo de um ano 

para dar relevo aos interesses do terceiro beneficiado pelo ato consequente.25 

Apesar destas regras, podemos reafirmar que as consequências de uma sentença 

anulatória neste campo não estão sempre pré-determinadas, de modo que, muitas vezes, haverá 

espaços significativos de avaliação e de decisão na execução das sentenças. 

Ora, a ser assim, compreende-se que tais espaços de avaliação e de decisão possam ser 

deixados em primeira linha ou num primeiro momento à Administração, interpretando os 

efeitos da sentença anulatória como uma condenação genérica à resolução do caso, muitas vezes 

aberta a concretizações administrativas, orientadas pela fundamentação judicial de anulação. E 

assim não pode deixar de ser hoje, tendo em conta que estão reguladas no CPA, no artigo 172, 

as consequências dos atos administrativos de anulação, em termos muito próximos aos 

estabelecidos no CPTA, também quanto aos atos consequentes.26 

O primeiro aspeto que importa assinalar a propósito do art.º 173 é o de que as 

disposições nele consagradas, ao estabelecerem os parâmetros pelos quais se deve reger a 

atuação a desenvolver pela Administração sempre que um dos seus atos administrativos tenha 

sido anulado, não tem natureza processual, mas substantiva. 

 
25 quando devia exigir-se, em vez disso, ou para alem disso, a boa-fé deste. 
26 O dever de cumprimento da sentença pode também implicar o dever de não a defraudar, através da prática de 
atos que lhe retire o sentido útil ou impossibilite a execução específica. 
Assim, por exemplo, podera modificar-se uma norma ou um plano urbanístico para conseguir ultrapassar o alcance 
de uma sentença que anulou um ato com o fundamento na violação da norma ou do plano, tal como extinguir-se 
um serviço para causar uma situação de impossibilidade de execução específica de uma sentença que implica a 
reintegração de um funcionário. 
O problema está em saber se também se podem considerar tais atos desconformes com a sentença, em termos de 
poderem ser declarados nulos no processo de execução dessa sentença. 
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Repare-se, pois, que embora sistematicamente localizado a preceder o regime do 

processo de execução das sentenças de anulação de atos administrativos, este artigo é 

perfeitamente autónomo em relação ao referido processo, consagrando, de resto, soluções que 

tanto serão aplicáveis às situações em que só após a anulação contenciosa o interessado faça 

valer, pela via do processo de execução de sentença anulatória, as pretensões emergentes da 

anulação, como também, e sobretudo, o serão às situações em que, logo no âmbito do próprio 

processo impugnatório, sejam cumuladas pretensões dirigidas à determinação judicial do 

conteúdo dos atos e operações que a Administração deve adotar para reconstituir a situação que 

deveria existir se o ato ilegal não tivesse sido praticado (art.º 47 n.º2 al. b)). 

Também, neste caso, é ao art.º 173 que o juiz terá, na verdade, de ir buscar os 

fundamentos da disciplina substantiva aplicável. 

Como claramente resulta do art.º 173 nº1, os deveres em que a Administração pode ficar 

constituída por efeito da anulação de um ato administrativo podem situar-se em três planos:  

a) reconstituição da situação que existiria se o ato ilegal não tivesse sido praticado, 

mediante a execução do efeito repristinatório da anulação;  

b) cumprimento tardio dos deveres que a Administração não cumpriu durante a 

vigência do ato ilegal, porque este ato disso a dispensava; 

c)  eventual substituição do ato ilegal, sem reincidir nas ilegalidades anteriormente 

cometidas. Sendo certo que a eventual substituição do ato ilegal por outro com 

idêntico conteúdo, quando possível, pode ter o alcance, dependendo dos casos, de 

dispensar, total ou parcialmente, a Administração de cumprir aqueles dois 

primeiros tipos de deveres, mas que, na medida em que essa substituição não tenha 

lugar, prevalece o efeito repristinatório da anulação e a eventual execução desse 

efeito repristinatório, quando a ela deva haver lugar.27 

No cumprimento dos deveres que, para ela, decorrem da anulação, a Administração, 

dependendo ainda dos casos, pode ter de atuar por referência à situação jurídica e de facto 

existente no momento em que deveria ter atuado (art.º 173 n.º1) e de praticar, quando for caso 

disso, atos administrativos retroativos, desde que este atos “não envolvam a imposição de 

deveres, a aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou interesses legalmente protegidos”, 

tal como também poderá ter de “remover, reformar ou substituir atos jurídicos e alterar 

 
27 Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa”, 3ª edição pág. 289 (nota 2) 



 23 

situações de facto que possam ter surgido na pendência do processo e cuja manutenção seja 

incompatível com a execução da sentença de anulação” (art.º173 n.º2). 

De referir, entretanto, o regime que, a propósito dos atos consequentes em geral e, em 

particular, das situações em que esteja em causa a reintegração ou recolocação de funcionários, 

se estabelecem no art.º 173 n.º 3 e 4, e que apontam em sentidos divergentes. A solução geral 

favorece a posição de quem faz valer a invalidade do ato administrativo, limitando o âmbito 

das situações em que deve prevalecer a posição dos beneficiários dos atos consequentes28; pelo 

contrário, o interesse da estabilidade dos serviços públicos determina que, por regra, quando se 

lhe ponha a existência de terceiros titulares de situações incompatíveis constituídas há mais de 

um ano, a reintegração ou recolocação de funcionários lesados por atos anulados deve 

processar-se “em lugar de categoria igual ou equivalente àquela em que o funcionário deveria 

ser colocado, ou, não sendo isso possível, à primeira vaga que venha a surgir na categoria 

correspondente”, cabendo-lhe exercer transitoriamente funções fora do quadro até à integração 

neste29. 

Pressuposto do regime estabelecido no art.º 174 e ss é que no processo impugnatório 

não tenha sido proferida qualquer condenação, por referência ao disposto no art.º 173, quanto 

ao conteúdo dos deveres em que a Administração fica constituída por efeito da anulação do ato 

administrativo ilegal. O referido regime está, com efeito, pensado para as situações em que o 

Tribunal tenha proferido uma anulação pura e simples, deixando, tal como sucedia no modelo 

tradicional, que a própria Administração se encarregasse de extrair da anulação as devidas 

consequências. 

Neste contexto, os art.º 174 e 175 estabelecem que o dever de executar a sentença de 

anulação, dando cumprimento ao disposto no art.º 173, tanto pode recair sobre o órgão que 

praticou o ato anulado (art.º 174 n.º 1), como sobre outro ou outros órgãos (art.º 174 n.º 2).  

Em qualquer caso, o dever deve ser cumprido no prazo de 3 meses, artigo 175 n.º 1, 

salvo eventual invocação da existência de causa legítima de inexecução, que se pode fundar em 

circunstâncias já existentes à data em que o ato administrativo foi anulado (art.º 175 n.º 2). 

Quando o dever de executar a sentença de anulação consista no pagamento de uma quantia 

pecuniária, este deve ser realizado no prazo de trinta dias e não há lugar à invocação da 

existência de causa legítima de inexecução (art.º 175 n.º 3). 

 
28 M.A.A, “Anulação de atos administrativos”, pág. 402 ss, por último, “regime jurídico dos atos consequentes”, 
pág. 16 e ss. 
29 M.A.A “Anulação de atos administrativos”, pág. 408 ss. 
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Problema da proteção das posições jurídicas dos terceiros beneficiários de atos 

consequentes de atos anulados por sentença? O artigo 173 n.º 3 do CPTA estipula que a posição 

dos terceiros beneficiários de atos consequentes do ato anulado só prevalece sobre os efeitos da 

decisão de anulação desse ato em situações excecionais, basicamente mediante a verificação 

cumulativa das seguintes exigências:  

a) Se os terceiros estiverem de boa-fé e identificados no processo impugnatório; 

b) Se forem beneficiários de atos consequentes praticados há mais de um ano; 

c) Se os danos causados a esses terceiros pela execução da sentença de anulação forem 

de difícil ou impossível reparação; 

d) Se não existir desproporção entre o interesse de terceiros na manutenção da situação 

e o interesse do exequente na execução da sentença anulatória. 

Assim, baseando-se na extensão das consequências jurídicas da nulidade de atos 

consequentes e no princípio da legalidade administrativa e princípio da tutela jurisdicional 

efetiva, parece correto seguir o entendimento de Cecília Anacoreta Correia, que afirma que 

“(...)o reconhecimento pelo legislador de que a nulidade dos atos consequentes, tal como dos 

atos de inexecução de sentença, não resulta simplesmente de razões de natureza prática ou 

processual atinentes ao princípio da plenitude do processo de execução (...) o legislador 

fundamenta hoje a nulidade dos atos consequentes e dos atos de inexecução em valores que 

têm dignidade constitucional e que por isso merecem prevalecer sobre os interesses de 

terceiros lesados.”30 

 

Um ato nulo pode ou não produzir efeitos? 
A Doutrina tem vindo a procurar mecanismos para atenuar as consequências decorrentes 

de uma aplicação rígida do regime da nulidade, procurando minimizar os efeitos da declaração 

de nulidade. Mecanismos esses que se alicerçam, essencialmente, nos princípios 

constitucionais, concretamente o princípio da proporcionalidade, intimamente relacionado com 

o princípio da segurança jurídica, da boa-fé, do bom senso, da proteção da confiança e dos 

interesses (públicos e privados).  

Começaremos por identificar as realidades conflituantes que poderão estar em causa na 

remissão para os princípios gerais de direito, com o intuito de decidir se poderemos ou não 

atribuir efeitos jurídicos a uma situação de facto criada ao abrigo de um ato nulo. 

 
30 Cecília Anacoreta Correia, “O processo executivo no novo CPTA- considerações gerais”, in Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pág. 41. 
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Um dos princípios que está em causa, é o princípio da tutela da confiança. Imaginemos 

que é emanado um ato urbanístico nulo, e também por referência aos poderes de autoridade que 

Administração exerce, um particular confia que esse ato constitui título habilitante para o 

exercício do poder de transformação urbanística. Por sua vez, uma eventual declaração da 

nulidade vem colidir com as expectativas legítimas que o particular adquiriu com esse ato, 

sobretudo se as mesmas forem mediadas por um lapso de tempo considerável. Também neste 

sentido, será importante referir que a tutela da confiança encontra-se excluída nas situações em 

que o particular conhece da ilegalidade na qual se baseia a sua posição jurídica, mas mesmo 

assim iniciou o processo causal tendente a que mesma se materializasse, visando posteriormente 

fazer-se valer de uma hipotética situação de confiança. 

Um segundo princípio relevante em sede de efeitos putativos é o da proporcionalidade. 

Uma vez que a declaração de nulidade de um ato tem como consequência a destruição dos seus 

efeitos de facto, a proporcionalidade é convocada para controlar se essa consequência se mostra 

adequada, necessária e equilibrada 

 Estes princípios devem contrapor-se ao princípio da legalidade, de modo a permitir a 

atribuição de relevância jurídica aos efeitos produzidos ao abrigo de atos urbanísticos nulos.31 

Isto é, quando a situação titulada pelo ato nulo estivesse consolidada e os danos inerentes à 

reintegração da legalidade violada fossem superiores aos benefícios que daí se retirariam, 

impondo-se, portanto, a conservação do ato inválido. 

Efetivamente, exista jurisprudência que afirma que, segundo o princípio do tempus regit 

actum, uma obra que seja nula por violação de uma disposição do PDM que, entretanto, é 

alterada continua a sê-lo.32 

Vejamos, e se o ato está viciado por nulidade, e não produz efeitos jurídicos, o que 

acontece aos efeitos de facto? Pode ser assim tão linear a restituição? Não nos parece que 

possa ser resolvido dessa forma, uma vez que, muitas vezes passaria pela demolição daquilo 

que já foi construído. O próprio RJUE parece abonar neste sentido, pois o art.º 106 n.º 2, 

 
31 GONÇALVES, Pedro Costa, OLIVEIRA, Fernanda Paula, “O Regime da nulidade dos atos administrativos de 
gestão urbanística que investem o Particular no poder de realizar operações urbanísticas”, in Revista do CEDOUA 
– Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, ano II – 2.99: Coimbra Editora, 
p. 17 e “Nulidade dos Atos...”, in Revista CEDOUAM III, 1999 pág. 26. 
32 Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 17 de abril de 2015, proferido no âmbito do processo n.º 
00375/13.1BECBR, “O ato impugnado contém juízo de não prejudicialidade justificativa de suspensão do 
procedimento pelo que de futuro pudesse vir a resultar da revisão do PDM.É entendimento firme, quer doutrinal, 
quer jurisprudencial, que no domínio do licenciamento de operações urbanísticas vigora o princípio do “tempus 
regit actum”, em consonância com o qual as pretensões urbanísticas em matéria de licenciamento são analisadas 
de acordo com o quadro legal vigente à data em que a decisão tiver de ser proferida (...)”, disponível on-line em 
www.dgsi.pt. 



 26 

estabelece que “A demolição pode ser evitada se a obra for suscetível de ser licenciada ou 

objeto de comunicação prévia ou se for possível assegurar a sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis mediante a realização de trabalhos 

de correção ou de alteração.” 

Daremos ênfase a uma problematização que tem sido alvo de diversas notícias e que 

provoca na Doutrina diversas opiniões, concretamente no que diz respeito à obrigação de 

reconstituir a situação atual hipotética, na sequência da anulação de atos de gestão urbanística.  

Reportamo-nos, essencialmente, à questão profundamente debatida na jurisprudência 

de saber se a demolição das obras erigidas ao abrigo de uma licença de construção 

posteriormente anulada é a única medida capaz de reintegrar a legalidade.33  

Deste modo, o TCAN, ponderadamente, no seu Ac. de 27.05.201134, salientou que, de 

forma a observar as exigências do princípio da proporcionalidade, nas suas vertentes de 

necessidade e de proporcionalidade propriamente dita, bem como a própria obrigação de 

prossecução do interesse público, o tribunal executivo deve, em face da anulação de uma 

licença de construção de um prédio que esteja já totalmente edificado e habitado, atender à 

situação de facto criada por esse ato, bem como à concreta causa que motivou a sua ilegalidade, 

antes de qualquer ordem de demolição.  

Veja-se, a título de exemplo, o caso mediático do Shopping Bom Sucesso, localizado 

no Porto. 35 

A Jurisprudência foi evoluindo no sentido em que atualmente parece ser mais favorável 

à Administração decidir pela legalização. Considerando que, de facto, a Administração deverá 

instaurar o procedimento de legalização, sempre em correlação com os princípios supra 

mencionados, concretamente o da proporcionalidade, na lógica de menor sacrifício para os 

 
33 GONÇALVES, Pedro Costa, OLIVEIRA, Fernanda Paula, “O Regime da nulidade dos atos administrativos de 
gestão urbanística que investem o Particular no poder de realizar operações urbanísticas”, in Revista do CEDOUA 
– Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, ano II – 2.99: Coimbra Editora, 
p. 17 
34 disponível on-line em www.dgsi.pt. 
35 Em outubro de 1992, foram iniciadas as obras do shopping pela construtora Soares da Costa, sem uma licença 
legal. A CMP, presidida à altura por Fernando Gomes, não seguiu o Plano Diretor Municipal (PDM) que previa 
para a zona um espaço verde. A licença de construção, por sua vez, só foi emitida em 1994, pelo vereador Gomes 
Fernandes, quatro meses antes da inauguração do edifício. Em 1995, o arquiteto José Pulido Valente, que 
considerava a construção ilegal, invocou a violação do PDM junto das instâncias judiciais para exigir a demolição 
do edifício, tendo conseguido uma ordem nesse sentido, cinco anos depois, pelo Tribunal Administrativo 
do Porto.  Entre 2000 e 2007, o caso conheceu novas decisões judiciais sempre no sentido da demolição. Até que, 
em 2007, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto deu três anos e meio para que se 
procedesse ao encerramento, despejo e demolição do edifício, a menos que dentro deste prazo a construção seja 
legalizada. O processo continuou a arrastar-se até que, em 2015, a autarquia liderada por Rui Moreira atribuiu uma 
nova licença ao edifício.  
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interesses particulares Devendo a demolição ser uma medida de última ratio, quando a obra 

não for suscetível de ser licenciada, ou se não for possível assegurar a sua conformidade com 

as disposições legais em vigor, ou seja, apenas deve ser determinada quando existam relevantes 

interesses públicos que o justifiquem.36  

Existindo motivos de interesse público para que seja dado ao instrumento de 

planeamento um determinado conteúdo, não fica a Administração municipal impedida de o 

adotar apenas porque existe uma sentença judicial já transitada em julgado que aponta num 

sentido diferente, desde que a opção planificadora seja adequadamente motivada em legítimos 

interesses que, por intermédio do plano, podem ser prosseguidos.37 Aliás, os instrumentos de 

planeamento podem ser utilizados com intenções regularizadoras de situações ilegais, posto 

que existam razões de interesse público que o justifiquem. 

Qual a medida temporal, que se exige para o reconhecimento destes efeitos de facto? É 

de especial relevância o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 13 de Janeiro 

de 2011, proferido no âmbito do processo n.º 00069/06.4BECBR38. O respetivo acórdão 

reconheceu efeitos putativos do facto a uma situação que se encontra consolidada há pouco 

tempo, bem como considerou que o lugar correto para o reconhecimento destes efeitos é em 

execução de julgado e não no âmbito da ação principal para a declaração de nulidade. A este 

propósito Fernanda Oliveira afirma que  “o CPA não formula quaisquer exigências quando à 

duração do tempo decorrido, dispensando a invocação de uma situação paralela à da 

usucapião (decurso de um longo período de tempo); quando o tempo que mediou entre o 

momento da prática do ato administrativo nulo e aquele em que se pretende retirar 

consequências da nulidade for suficiente para se verificar a consolidação de todos os efeitos 

práticos que àquele são imputáveis, deve ser reconhecida a existência de um interesse atendível 

no sentido da respetiva conservação – a raiz dos interesses que aqui estão presentes 

(estabilidade, conservação, firmeza, consistência, segurança das relações jurídicas)”.39 

 

 

 
36 Neste sentido, veja-se o recente Ac. do STA de 18.06.2015, que, revogando a decisão aí em crise, considerou a 
demolição como o “último reduto”, impondo-se, “sempre averiguar da possibilidade de legalizar a obra, antes de 
proceder à demolição da mesma”, disponível on-line em www.dgsi.pt. 
37Fernanda Oliveira, “As nulidades no Direito Administrativo”, vide online em 
https://www.oa.pt/upl/%7B9fe4264b-07be-4136-8edf-e138ff85435c%7D.pdf. 
38 disponível on-line em www.dgsi.pt 
39Fernanda Oliveira, “As nulidades no Direito Administrativo”, vide online em 
https://www.oa.pt/upl/%7B9fe4264b-07be-4136-8edf-e138ff85435c%7D.pdf. 
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OS EFEITOS DAS SENTENÇAS DE ANULAÇÃO DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
Em termos gerais, o efeito primário da sentença consiste em fixar, em termos 

imperativos, o direito aplicável ao caso concreto. Uma vez proferida, esgota o poder 

jurisdicional sobre a matéria da causa. Os efeitos secundários da sentença variam consoante a 

espécie da sentença.40 

Resumidamente, em situações em que a Administração define certa situação jurídica ou 

impõe certo regime normativo, o objetivo é que não exista reação contenciosa contra essa 

atuação administrativa, ou seja, não lançando mão do meio processual adequado.  

Sem este regime, todos os destinatários ou afetados pela atuação administrativa lesiva 

ficariam forçados a recorrer de imediato à justiça administrativa com o intuito de fazerem valer 

as suas pretensões jurídico-subjetivas em juízo. 41/ 42 

Este regime permite que apenas um grupo de interessados instaure os adequados 

processos nos Tribunais Administrativos, podendo os demais aguardar o seu desfecho e, no 

caso de lhes ser favorável a definição do direito realizada na sentença, dirigir-se à 

Administração, pedindo a extensão dos efeitos da sentença a seu favor. 43 

 

Os efeitos da sentença de mera anulação 
O efeito direto da sentença de provimento do pedido de anulação é o efeito constitutivo 

que se traduz na invalidação do ato impugnado, eliminando-o desde o momento em que se 

verificou a ilegalidade, isto é, em regra, ressalvados os casos de ilegalidade superveniente, 

desde a sua prática. 

Admitiu-se, portanto, a existência de um efeito “repristinatório” (um efeito 

reconstitutivo da sentença) que impõe o dever de reconstituir a situação que existiria caso o ato 

 
40 Antunes Varela, Manual de Processo Civil, 2.ª ed., Coimbra, 1985, pág. 698-700. 
41 Ana Celeste Carvalho, “A extensão dos efeitos da sentença no processo administrativo revisto”, e-Pública Vol. 
3 N.º 1, Abril 2016 (65-88) 
42 João Tiago Silveira, “A extensão”, pág. 828-829, refere três propósitos do mecanismo de extensão dos efeitos 
da sentença: o descongestionamento dos Tribunais Administrativos, a promoção da igualdade de tratamento entre 
situações iguais e garantir uma resposta célere na resolução de questões entre a Administração e os particulares.  
43 Ana Celeste Carvalho, “A extensão dos efeitos da sentença no processo administrativo revisto”, e-Pública Vol. 
3 N.º 1, Abril 2016 (65-88) - “Apenas no caso de a Administração recusar essa pretensão, não dando satisfação à 
pretensão do interessado, será requerida ao Tribunal Administrativo que proferiu a sentença a tutela judicial da 
sua pretensão, mediante a extensão dos efeitos de anterior sentença”. 
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anulado não tivesse sido praticado, de dar cumprimento aos deveres não cumpridos com 

fundamento no ato entretanto anulado (artigo 173 do CPTA)44.  

Porém, a Administração deve respeitar o julgado, conformando-se com o conteúdo da 

sentença e com as eventuais limitações que daí derivam para o eventual exercício futuro dos 

seus poderes, reconhecendo-se um efeito “conformativo” (ou inibitório) da sentença, que proíbe 

a reincidência na ilegalidade que motivou a anulação, excluindo a possibilidade de a 

Administração praticar um ato idêntico com os mesmos vícios individualizados e condenados 

pelo juiz administrativo, sob pena de nulidade, por ofensa do caso julgado. A nulidade atinge 

seguramente os atos que repitam vícios que estiveram na base da sentença anulatória (por 

ofensa direta do caso julgado (artigo 161 n.º 2 alínea f) CPA)), mas poderá abranger também 

outros atos praticados em desconformidade com a sentença.45 

 

Os limites subjetivos do caso julgado nas ações administrativas 
Aqui, ao contrário do que se admite, em geral, no processo civil, não revela só o 

dispositivo da sentença, mas sobretudo os fundamentos da anulação, justamente porque 

desencadearam consequências normativas para o caso, seja quanto à possibilidade de renovação 

dos atos anulados, seja quanto ao conteúdo dos deveres de reconstituição da situação de facto, 

de acordo com o direito pronunciado. 

Do ponto de vista subjetivo, a questão que se coloca será a seguinte: as sentenças de 

anulação produzem efeito apenas entre as partes da ação ou projetam-se para terceiros ao 

produzir efeitos ultra-partes? 

 
44 Freitas do Amaral, “A execução de sentenças administrativos”, 2ª edição 1997, p. 47 e ss.  
Acórdão do STJ- Processo n.º 73/16.4YFLSB Relator: Tavares de Paiva; Data: 30-03-2017 “I - As decisões 
judiciais que anulam atos administrativos produzem, ademais, um efeito preclusivo, o qual se reconduz à 
imposição à Administração, em sede de renovação do ato anulado, da proibição de reincidir nos vícios que 
determinaram a anulação. Por isso, a invalidade do ato reincidente será sempre primeiramente aferida por 
referência à sentença que declarou a invalidação do ato anterior. II - O alcance negativo do efeito preclusivo do 
caso julgado não impõe, em regra, à Administração o conteúdo de determinados atos, mas apenas a observância 
de uma regra de não contrariedade ao decidido, cuja geometria depende do concreto conteúdo do acertamento 
judicial e, em particular, dos vícios determinantes da anulação, os quais integram o caso julgado. III - A execução 
da decisão anulatória – aqui entendida como o cumprimento voluntário da mesma pelo ente administrativo – 
importa que a administração adopte as medidas necessárias à adequação do plano factual à realidade jurídica 
definitivamente estabelecida pela sentença anulatória, sempre em homenagem ao princípio da reconstituição da 
situação hipotética atual. (n.º 1 do art. 173 do CPTA).  IV - A sanção da nulidade a que se referem a al. i) do n.º 2 
do artigo 162 do CPA e o n.º 2 do art. 158 do CPTA tem em vista assegurar o respeito pelo princípio da 
subordinação do poder administrativo ao poder judicial.”; Acórdão do STA- Processo n.º 07/17.9BALSB Data: 
14/01/2021\RELATOR Adriano Cunha, disponíveis on-line em www.dgsi.pt 
45 vide acórdão do STA (pleno) de 13/7/95, publicado com anotação de Aroso de Almeida nos Cadernos de Justiça 
Administrativa n.º 2 p. 18 e ss, disponível on-line em www.dgsi.pt. 
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Em regra, as sentenças produzem os seus efeitos apenas entre as partes. E essa regra é 

incontestável, quando estejam em causa obrigações decorrentes da sentença, em face do 

princípio do contraditório e dos direitos fundamentais de audiência e de defesa. 

Porém, há sempre exceções para esta regra. 

No que respeita aos processos de impugnação de atos administrativos, não se pode 

esquecer que as sentenças de anulação são sentenças constitutivas, que produzem a eliminação 

do ato da ordem jurídica. 

Ora, o efeito constitutivo, enquanto efeito de facto da sentença, vale naturalmente erga 

omnes, na medida em que ninguém pode pretender que o ato não foi anulado. 

Relativamente aos efeitos da sentença anulatória, desde logo os que são prejudicados 

pela anulação do ato, tem de se concluir, em geral, que apenas se produzem inter-partes, 

embora, na prática, se deva ter em conta que as partes não são apenas o demandante e a entidade 

demandada, mas também os contrainteressados, sendo o litisconsórcio necessário nos processos 

impugnatórios, por exemplo, quando eles tenham legítimo interesse na manutenção do ato. 

Assim, um terceiro relativamente ao processo, interessado na anulação ou no 

alargamento do alcance material da sentença, não está vinculado pelo julgado. No entanto, isso 

não terá importância prática, seja porque há um prazo curto para a impugnação de atos 

anuláveis, seja porque o juiz tem o dever de se pronunciar sobre todos os vícios invocados no 

processo e, ainda, o dever oficioso de verificar a existência de quaisquer outras ilegalidades do 

ato impugnado (art.º 95 n.º 3). 

No que respeita aos efeitos favoráveis da sentença anulatória, isto é, ao alcance da 

anulação de um ato administrativo desfavorável ou na parte em que o seja, a regra deverá ser a 

da produção dos efeitos inter-partes, ainda que se admita- o que é outra coisa- a decisão de 

extensão desses efeitos a outras pessoas. 

No processo administrativo existe uma verdadeira exceção à regra que limita os efeitos 

das sentenças às partes: as sentenças de declaração de ilegalidade de normas imediatamente 

operativas. Aqui, não é só o facto da eliminação da norma do ordenamento jurídico que se há 

de opor a todos, independentemente de terem, ou não, sido partes no processo; é a própria 

ilegalidade do regulamento que, nos termos definidos pela lei e pelo juiz (art.º 76 CPTA), se 

impõe na ordem jurídica objetiva e, portanto, a todos, independentemente de terem sido partes 

no processo. O mesmo já não vale para as sentenças de desaplicação da norma com efeitos 

circunscritos ao caso objeto de julgamento (art.º 73 n.º 2 CPTA). 
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Esta é uma solução natural, face à natureza e ao objeto do processo- um processo que, 

à semelhança da fiscalização judicial da constitucionalidade, é configurado em termos 

objetivistas, para julgar constitucionalidade e em que a legitimidade cabe a qualquer pessoa que 

possa vir a ser previsivelmente prejudicada pela norma, bem como pelo Ministério Público e 

pelos titulares da ação popular, indiciando que a finalidade primária do processo é a defesa da 

legalidade. 

Devem ser vistos como um caso especial os efeitos das sentenças nas ações populares. 

Em função da iniciativa e da finalidade de defesa de valores comunitários, percebe-se 

que as sentenças tenham, em princípio, eficácia geral, sem prejuízo do direito de autoexclusão 

da representação, que pode ser exercido pelos titulares de direitos ou interesses legalmente 

protegidos. 

A solução está estabelecida no art.º 19 da Lei da Ação Popular (Lei n.º 83/95), que visa 

expressamente aplicar-se nos processos administrativos, embora as incidências possam variar 

conforme os pedidos e o conteúdo das sentenças.46 

 

A extensão dos efeitos das sentenças 
Segundo o n.º 1 do artigo 161 CPTA, a extensão pode ser pedida relativamente aos 

efeitos de sentenças que tenham anulado ou declarado nulo um ato administrativo desfavorável, 

ou que tenham reconhecido a titularidade de uma situação jurídica favorável. 

A extensão pode beneficiar outras pessoas, que tenham sido objeto de ato administrativo 

com idêntico conteúdo ou que se encontrem na mesma situação jurídica, quer tenham recorrido 

ou não à via judicial. Se houver contrainteressados, só pode pedir a extensão dos efeitos da 

sentença quem tenha recorrido à via judicial (art.º 161 n.º 5), desde que não exista, quanto a 

elas, uma sentença transitada em julgado. 

Como resulta do n.º 2 do mesmo preceito, a extensão só é permitida quando há vários 

casos perfeitamente idênticos, nomeadamente no domínio do emprego público e em matéria de 

concursos e só quando tenham sido proferidas, por tribunais superiores, cinco sentenças 

transitadas em julgado, ou três sentenças, se proferidas em processos selecionados para 

andamento prioritário, nos termos do artigo 48, mas só desde que não tenha sido proferido 

número superior de sentenças em sentido contrário, nem se trate de sentenças contrárias à 

doutrina assente pelo STA em recursos para uniformização de jurisprudência. 

 
46 “Os efeitos da sentença na lei de ação popular” - José Eduardo Figueiredo Dias- CEDOUA ano II_ 1.99 pág. 52 
e ss. 
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A extensão é primeiro solicitada à Administração no prazo de um ano a contar da 

sentença, e, na falta de êxito da pretensão, ao tribunal que tenha proferido a sentença, no prazo 

de dois meses47, seguindo-se com as devidas adaptações os trâmites do processo de execução 

de sentenças de anulação de atos administrativos. 

  Por um lado, tem um alcance limitado no que respeita às sentenças proferidas em 

situações de processos “em massa”: é que, tal como resulta agora do n.º 10 do artigo 48, os 

efeitos da sentença proferida no processo ou processos selecionados são oficiosamente 

estendidos aos processos suspensos, para efeitos de execução, pelo que a exigência dos 

processos nessas hipóteses só vale, afinal, praticamente para aqueles que não tenham recorrido 

à via judicial. 

Por outro lado, no que respeita às sentenças anulatórias de atos administrativos, a 

admissibilidade do pedido de extensão de efeitos a quem não tenha lançado mão da via judicial 

no momento próprio pode fragilizar a estabilidade do caso decidido. Embora tal não seja 

permitido quando haja contrainteressados e, de todo o modo se limite a situações massivas, 

onde a igualdade de tratamento é importante, fica a pergunta sobre se não seria de exigir, 

nesses casos, uma prova da diligência processual, ou pelo menos da boa-fé dos beneficiados?48 

Efetivamente, a lei permite, genericamente, a extensão dos efeitos da sentença 

anulatória a quem tenha impugnado o mesmo ato em outro processo49, solução prevista no n.º 

6 do artigo 161, que se justifica plenamente, quando não tenha havido ou podido haver 

coligação ou apensação de processos. 

O STA pronunciou-se várias vezes sobre a questão:  

a) ac. de 19-2-2009, recurso 048087A (Pleno) enumerando os requisitos e 

afastando a aplicação perante situações de facto diferentes;50 

 
47 O STA entendeu já que a competência pertence ao tribunal de 1ª instância- acórdão 1013/2005, p. 1026-A/03, 
disponível on-line em www.dgsi.pt 
48 O Tribunal Constitucional (acórdão n.º 370/2008, disponível on-line em www.dgsi.pt), confirmando o acórdão 
do STA (pleno) de 13/11/2007, não julgou inconstitucionais as normas constantes do artigo 161º n.º 1 a 5 do 
CPTA, na medida em que admitem a extensão de sentenças anulatórias a pessoas que não recorreram à vida 
judicial, desrespeitando os casos decididos, por entender tal desrespeito justificado por valores 
constitucionalmente relevantes de justiça material e de igualdade de tratamento de situações substancialmente 
iguais. 
49 pode tratar-se de um ato plural, que, em rigor, corresponde a um conjunto de atos- cf. o acórdão do TCA-S de 
25/10/2012 p. 6288/10, disponível on-line em www.dgsi.pt 
50 “I-O art.º 161 do CPTA veio introduzir na ordem jurídica administrativa um mecanismo processual inteiramente 
novo, um instituto de extensão extrajudicial de efeitos da sentença a situações de facto alheias ao processo em 
que é proferida, verificados que estejam os pressupostos ali enunciados. II - O funcionamento do instituto depende, 
no essencial, da verificação dos seguintes requisitos: (i) que os requerentes se encontrem na mesma situação 
jurídica das pessoas a que se reporta a sentença cuja extensão de efeitos se pretende; (ii) que, quanto a eles, não 
haja sentença transitada em julgado; (iii) que os casos sejam perfeitamente idênticos; (iv) e que, no mesmo 
sentido, tenham sido proferidas cinco sentenças transitadas em julgado. (...)V - Constatando-se que as sentenças 
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b) ac. de 13-11-2007, proc. 0164A/04 (Pleno), apreciando a constitucionalidade do 

regime face à alegada violação dos princípios da segurança jurídica, proteção da 

confiança e igualdade;  

c) ac. de 3-5-2007, proferido no recurso 04617A (Pleno) sobre o conceito de 

sentença (recusando haver multiplicidade de sentenças, nos casos de coligação 

de autores);  

Efetivamente, verifica-se que o direito de executar pode ser exercido por quem não 

interveio na causa (Vieira de Andrade) o seu exercício pode afetar outras pessoas, para além do 

órgão da Administração que interveio na ação. A lei protege ainda os beneficiários de atos 

consequentes que beneficiem dos atos anulados (art.º 173 n.º 4). Porém, os contrainteressados 

não são abrangidos, pois, quanto a estes, a sentença faz caso julgado.51 Abrange apenas os 

terceiros interessados na manutenção de situações incompatíveis, constituídas pelo ato anulado.   

Neste entendimento, discute-se no acórdão do STA de 9-4-2003, proferido no recurso 

04711152, no processo executivo as pretensões relativas à declaração de nulidade dos atos 

desconformes com a sentença e a anulação dos atos que mantenham sem fundamento válido a 

situação constituída pelo ato anulado (art.º 176 n.º 5 do CPTA). Assim, os beneficiários destes 

atos têm legitimidade passiva para intervir como contrainteressados no processo executivo, 

ainda que não tenham intervindo na ação administrativa.53 

Segundo o entendimento de Colaço Antunes54, o processo contemplado no artigo 161 

do CPTA não é verdadeiramente um incidente de execução. O mecanismo previsto nesse artigo 

tem substantividade própria, autónoma do processo principal. 

 
transitadas em julgado, indicadas pelos requerentes, se reportam a situações de facto em que a cortiça foi extraída 
em anos posteriores ao da ocupação, sem referência a que a mesma estivesse, nesse ano de 1975, em condições 
de ser extraída, não podem tais decisões ser entendidas como "proferidas no mesmo sentido" daquele acórdão 
cuja extensão de efeitos foi requerida”, disponível on-line em www.dgsi.pt. 
51 Pleno do STA, Proc. N.º 030230ª, 16-02-2004: “I- O contrainteressado tem legitimidade para intervir no 
processo de execução de julgado ainda que não tenha participado na fase contenciosa, uma vez que é o 
proprietário do prédio objeto do direito de reversão. II – É nulo, nos termos da d) do n.º 1 do artigo 668 do CPC, 
o acórdão que não se pronunciou sobre a questão da impossibilidade da execução da decisão anulatória, nem 
sobre a nulidade do processo principal por falta de citação arguida pelo contrainteressado”, disponível on-line 
em www.dgsi.pt. 
52 disponível on-line em www.dgsi.pt. 
53 Ac. STA Pleno, Processo n.º 030230ª, 16-12-2004: “I – O contrainteressado tem legitimidade para intervir no 
processo de execução de julgado, ainda que não tenha participado na fase contenciosa, uma vez que é o proprietário 
do prédio objeto do direito de reversão. II – É nulo, nos termos da d) do n.o1 do artigo 668o do CPC, o acórdão 
que não se pronunciou sobre a questão da impossibilidade da execução da decisão anulatória, nem sobre a nulidade 
do processo principal por falta de citação arguida pelo contrainteressado”, disponível on-line em www.dgsi.pt. 
54 COLAÇO, Antunes, “O artigo 161.º do código de processo dos tribunais administrativos: uma complexa 
simplificação”, Cadernos de justiça administrativa, n.º 43, 2004, Centro de Estudos Jurídicos do Minho 
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Posteriormente, o mecanismo da extensão dos efeitos da sentença só poderá ganhar 

coerência e eficácia se o objeto do processo administrativo englobar a pretensão do autor, mas 

também o ato impugnado e os seus vícios. Assim, deve ser porque o interesse público lesado 

pelo ato ilegal é também parte do objeto do processo administrativo. De outra forma, verificar-

se-á a fragmentação clara entre os meios impugnatórios e as ações para o reconhecimento de 

direitos e interesses legalmente protegidos, em consequência da diferente natureza dos 

pressupostos processuais.  

Reafirma-se que, sempre que haja situações de plena jurisdição, o reconhecimento da 

identidade de situações jurídicas ou casos carece inevitavelmente de uma prévia declaração 

judicial cuidada e pronunciadora dessa identidade, estando a cargo do interessado-recorrente o 

respetivo ónus da prova, sob pena do princípio da tutela jurisdicional efetiva só valer para o 

autor e não para a entidade administrativa demandada, o que é inadmissível. 

Quanto à extensão subjetiva dos efeitos da sentença, entende Colaço Antunes pela 

eficácia indireta dos efeitos constitutivos da sentença, desde que estejam preenchidos os 

pressupostos e âmbito previstos do art.º 161 n.º 2, isto é, os efeitos da sentença anulatória 

estendem-se aos direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros que estejam em 

situações jurídicas perfeitamente idênticas, o que, em bom rigor, só é possível se o objeto do 

processo administrativo tiver uma dimensão compósita (ato e pretensão jurídica do particular). 
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O PROCESSO EXECUTIVO 

As disposições gerais 
O CPTA define o âmbito de aplicação do processo executivo regulado nesse diploma 

por referência a três diferentes modalidades de execução: execução contra entidades públicas, 

podendo abranger a execução de sentenças proferidas pelos Tribunais Administrativos ou a 

execução de atos administrativos inimpugnáveis a que a Administração não dê a devida 

execução (artigo 157 n.º 1 e 2);  execução de qualquer título executivo emitido contra entidades 

administrativas no âmbito das relações jurídico-privadas55 (artigo 157 n.º 4); execução contra 

particulares56, que pode abranger a execução de sentenças proferidas pelos Tribunais 

Administrativos ou a execução de atos administrativos impositivos quando não possam ser 

executados coercivamente pela Administração e careçam de execução por via jurisdicional 

(artigo 157 n.º 5 do CPA).  

Neste ponto, o CPTA veio dar concretização ao artigo 183 do CPA, que estabelece o 

seguinte: “Sempre que, nos termos do presente Código e demais legislação especial aplicável, 

a satisfação de obrigações ou o respeito por limitações decorrentes de execução de atos 

administrativos não possa ser imposto coercivamente pela Administração, esta pode solicitar 

a respetiva execução ao Tribunal Administrativo competente, nos termos do disposto na lei 

processual administrativa”.  

Assim sendo, estando definidas as modalidades de execução, quando a Administração 

não dê execução espontânea à sentença no prazo estabelecido no n.º 1 do artigo 175 (prazo 

procedimental de 90 dias), o interessado e o Ministério Público, quando tenha sido Autor no 

processo ou estejam em causa os valores referidos no n.º 2 do artigo 9, podem exigir o 

cumprimento do dever de execução perante o tribunal que tenha proferido a sentença em 

primeiro grau de jurisdição, devendo a mesma ter de ser apresentada no prazo de um ano, 

contado desde o termo do prazo do artigo anterior ou da notificação da invocação de causa 

legítima de inexecução.57 

 
55 O processo de execução de títulos executivos emitidos contra entidades administrativas no âmbito das relações 
jurídico-privadas, em que se inclui a execução fundada em sentenças condenatórias proferidas pelos tribunais 
judiciais (artigo 703 do CPC), corre termos na jurisdição comum mas segue o regime da lei processual 
administrativa.  
56 A execução contra particulares, a que se refere o artigo 157 n.º 5, tornou-se, entretanto, mais abrangente na 
medida em que inclui não apenas a execução de sentenças condenatórias proferidas pelos Tribunais 
Administrativos, como é o caso de sentenças proferidas no âmbito da ação contra particulares (artigo 37 n.º 3) ou 
daquelas que tenham condenado o particular demandante num pedido reconvencional (artigo 83-A), mas também 
a execução de atos administrativos impositivos que não possam ser executados coercivamente pela Administração 
57 Pleno do STA Relator: António Madureira; Processo n.º: 024690ª, 25-01-2006: “I - O CPTA introduziu um 
novo regime nas execuções de julgados anulatórios instaurados após a sua entrada em vigor, com regras, 
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Se a sentença anulatória não reconstitui a situação do interessado, a caducidade do 

direito de executar tornará legítimo o incumprimento, sem qualquer indemnização.58  

O capítulo das disposições gerais inicia-se com o art.º 157, que tem por objeto delimitar 

o âmbito de aplicação da disciplina contida no Título VIII. 

De entre as soluções consagradas no artigo 157, é de realçar o inovador regime dos n.º 

3 e 4, que introduzem uma inédita via de tutela para os beneficiários de quaisquer títulos 

executivos possíveis de serem acionados contra a Administração e, em particular, para os 

beneficiários de atos administrativos já inimpugnáveis a que a Administração não dê a devida 

execução. Como o título executivo existe e apenas se trata de lhe dar execução, admite o art.º 

157 n.º 2, que o interessado na execução possa pedir que o tribunal a realize através de um dos 

instrumentos estruturalmente executivos de que dispõe, designadamente ao abrigo dos artigos 

167 e 172. 

O artigo 157 n.º 4 esclarece que a execução a que se refere o número anterior pode 

consistir numa execução jurídica que se consubstancie na emissão de meros atos jurídicos de 

execução, de caráter estritamente vinculativo, hipótese na qual o tribunal poderá emitir decisão 

que produza os efeitos do ato ilegalmente recusado ou omitido.  

Por outro lado, o n.º 3 tem em conta a existência de processos especiais de intimação, 

relativos à emissão de certos tipos de alvarás, em que já se estabelece que a sentença substitui 

o alvará recusado ou emitido na produção dos respetivos efeitos jurídicos.  

O artigo 160 adequa a solução tradicional, segundo a qual as decisões proferidas pelos 

Tribunais Administrativos só são exequíveis com o respetivo trânsito em julgado (art.º 160 n.º 

1). A possibilidade que o artigo 143 veio abrir de ser atribuído efeito meramente devolutivo aos 

recursos jurisdicionais, o que torna possível a execução provisória de sentenças na pendência 

da respetiva impugnação perante o Tribunal de instância superior (art.º 160 n.º 2). 

 
pressupostos, prazos e efeitos diferentes dos estabelecidos na LPTA. II - O que houve, assim, em relação à LPTA 
(que foi expressamente revogada pelo artigo 6, alínea e), da Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, que aprovou este 
Código), foi uma sucessão de regimes, não se podendo falar em sucessão de prazos, pois que estes não se podem 
dissociar dos procedimentos em que estão inseridos, que devem ser apreciados e aplicados na íntegra. (...)V - Por 
novas disposições deve entender-se o novo regime na íntegra, sob pena de se estar a construir um terceiro regime 
jurídico, com o qual os intervenientes processuais não puderam contar, que não vigora nem vigorou, como se o 
intérprete se substituísse ao legislador e criasse uma nova regulamentação jurídica, com sacrifício da coerência e 
contribuindo para a insegurança jurídica. VI - Em face do exposto, o que há que apurar é se, à data da entrada em 
vigor do CPTA, já havia expirado o prazo para instauração dessa execução, com base na aplicação integral do 
regime da LPTA, devendo, em caso negativo, conceder-se aos interessados, para o efeito, os prazos de três mais 
seis meses, estabelecidos nos artigos 175 e 176 do CPTA”, disponível on-line em www.dgsi.pt 
58 Por exemplo, o ato que nega o pagamento de uma prestação (subsídio de desemprego, por exemplo) é anulado 
e o exequente deixa caducar o prazo para requerer a execução. 
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O art.º 161 introduz um revolucionário regime de extensão dos efeitos das sentenças. 

Trata-se de reconhecer, a quem não tenha lançado mão, no momento próprio, do meio 

processual adequado a fazer valer os seus interesses, o direito de exigir que determinada 

entidade administrativa se comporte para com ele como se tivesse sido ele a obter uma sentença 

transitada em julgado que foi proferida contra essa mesma entidade num processo intentado por 

terceiro, mas em que o tribunal julgou procedente uma pretensão perfeitamente idêntica à sua. 

  O artigo 161 n.º 5 estabelece, no entanto, que, no caso de haver contrainteressados que 

não tenham tomado parte no processo em que a sentença foi proferida, a extensão dos efeitos 

da sentença só pode ser requerida se o interessado tiver, ele próprio, lançado mão da via judicial, 

embora esse processo se encontre pendente. 

O art.º 161 n.º 6 estende o regime dos n.º 3 e 4 a situações em que, na pendência de um 

processo impugnatório em que tenha sido apenas pedida a anulação do ato impugnado, este 

venha a ser anulado por sentença proferida noutro processo. Como o processo se dirigia à estrita 

anulação do ato impugnado, ele extingue-se por impossibilidade superveniente da lide, uma vez 

que os efeitos do ato impugnado já foram retroativamente destruídos. O art.º 161 n.º 6S dá, no 

entanto, ao interessado a possibilidade de exigir a execução administrativa da sentença de 

anulação e, se for necessário, de utilizar o processo de execução da sentença de anulação, nos 

termos dos artigos 173 e ss, como se essa sentença tivesse sido proferida no processo por ele 

próprio intentado. 

No âmbito do processo de execução de julgados, o CPTA vem adicionar nos artigos 164 

n.º 3, 167 n.º 1, 176 n.º 5 e 179 n.º 2, o poder de também anular, no âmbito dos processos 

executivos, os eventuais atos administrativos, entretanto emitidos que mantenham sem 

fundamento válido a situação ilegal.59  

O novo processo de impugnação de atos administrativos permite a cumulação de 

pretensões dirigidas à reconstituição da situação que deveria existir na ausência do ato ilegal e 

a reparação de danos, já que se apresenta capaz de apreciar e resolver todas as questões 

relacionadas com o cumprimento, por parte da Administração, dos deveres relacionados com a 

anulação do ato ilegal.60 

 
59 M. Aroso de Almeida “Tutela Declarativa e Executiva”, pág. 69-71 
60 Por outro lado, o art.º 163 permite ainda a colocação superveniente, já na própria pendência do processo, de 
algumas questões do mesmo tipo que ainda não se colocavam no momento da impugnação, designadamente a 
cumulação superveniente do pedido de anulação de eventuais atos que, mesmo sem reincidir nos vícios cometidos 
pelo ato impugnado, visem assegurar a ilegítima manutenção da situação constituída e portanto, obstar 
ilegitimamente à reconstituição da situação atual hipotética, portanto, obstar ilegitimamente à reconstituição da 
situação atual hipotética se o ato vier a ser anulado. 
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Baseando-nos agora no artigo 163, de forma geral, verificamos que no âmbito de um 

processo dirigido à execução de uma decisão proferida por um Tribunal Administrativo, quando 

o requerente alegue que um ato administrativo superveniente foi praticado com o intuito de 

atrapalhar ilegitimamente a concretização do resultado visado no processo de execução, o juiz 

fica instituído no dever de verificar se assim é e, portanto, se esse ato deve ou não ser qualificado 

como um ato de inexecução da sentença exequenda, para o efeito de ser anulado no âmbito do 

próprio processo de execução.61 

Abreviadamente, na PI, segundo o disposto nos artigos 164 n.º 3 e 176 do CPTA, pode 

pedir a declaração de nulidade dos atos desconformes com a sentença, a anulação daqueles que 

mantenham, sem fundamento válido, a situação ilegal, a condenação em atos e operações em 

que a execução deve consistir, o reconhecimento de inexistência de causas legítimas de 

inexecução ou a indemnização pela respetiva existência, bem como a condenação em 

indemnização moratória pelo atraso na execução. Neste seguimento, engloba-se ainda a fase 

declarativa de oposição à execução que se encontra elencada nos artigos 165, 171 n.º 3 e 177 

do CPTA. Neste seguimento, abordamos, no Capítulo VIII do CPTA, os processos executivos 

que já foram supramencionados, mas que, para todos os efeitos, se voltam a elencar, 

concretamente: execução para prestação de factos ou de coisas (art.º 162); execução para 

pagamento de quantia certa (art.º 170) e execução de sentenças de anulação de atos 

administrativos (art.º 173). 

 

Prazos para propor a ação executiva 
Em relação à execução de sentenças para prestação de factos ou coisas (artigos 160, 

162 n.º 1 e 164 n.º 2 do CPTA), devem ser espontaneamente executadas no prazo procedimental 

de 90 dias a contar do trânsito em julgado, salvo existência de causa legítima de inexecução. 

Findo esse prazo, a petição de execução deve ser apresentada no prazo de um ano. 

Execução de sentença que impõe o pagamento de quantia (artigos 160, 162 n.º 1 e 164 

n.º 2 CPTA), esta deve ser espontaneamente executada pela Administração Pública no prazo 

procedimental de 30 dias, a contar do trânsito em julgado, a menos que a sentença ao condenar 

imponha um prazo diverso, sendo que, findo esse prazo, a petição da execução deve ser 

apresentada no prazo de um ano. 

 
61 Vieira de Andrade, “A justiça administrativa”, 3ª ed.ª, pág. 166-167 e Mário Aroso de Almeida, “Reinstrução 
do procedimento e plenitude do processo de execução de sentenças”, in Cadernos de Justiça Administrativa n.º 3 
pág. 15. 
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Caducidade do Direito de ação executiva - é consensual a invocabilidade de justo 

impedimento ou erro razoável ou induzido pela AP para o não exercício do direito de ação 

executiva. Por exemplo, a Administração começa a executar ou induz o particular a acreditar 

que a execução está iminente e depois nada acontece. Fica, então, o particular no limbo? Faz 

com que o particular se deixe iludir e deixe passar muitas vezes o prazo, pelo que se admite a 

invocabilidade de interrupção do prazo de prescrição do direito à execução jurisdicional, 

quando a AP começa a executar, mas não completa essa mesma execução. Mesmo que se 

verifique a caducidade do direito da ação, continuam a pender sobre a Administração o dever 

de fazer aquilo que estava a fazer, no âmbito das relações administrativas, pelo que a 

Administração continua a obrigar-se a fazer, daí advém o dever de indemnizar pela inexecução 

ou pela execução tardia. Por isso, a ação de indemnização é a via alternativa possível, embora 

tenha de ser proposta no prazo prescricional de três anos (art.º 498 do CC).  

 

Legitimidade Ativa 
O CPTA traz-nos um conceito de aplicação difícil que é o conceito de interessado na 

execução (artigos 164 n.º 1, 170 n.º 2, 176 n.º 2, 179 n.º 5 CPTA), que pode ser um terceiro que 

não tem que ver com quem no título, quem na sentença figure como parte ou quem no título 

executivo extrajudicial figure como credor e devedor. Mas quem é o terceiro que se possa fazer 

valer? Quem é o interessado? O destinatário da sentença claramente é interessado, o terceiro 

em cuja esfera jurídica o título executivo constitua direitos ou interesses legalmente protegidos. 

Os meros benefícios da execução também são incluídos pela doutrina. 

Legitimidade ativa do MP: encontra-se prevista quanto a execuções para prestação de 

facto e não para pagamento de quantia certa. O MP tem legitimidade executiva quando tenha 

sido Autor do processo de onde resultou a sentença exequenda, bem como se esclarece no artigo 

9 n.º 2 para defesa de interesses difusos62 que também tem o MP legitimidade. 

 

Legitimidade Passiva 
 Todas as entidades demandas do processo declarativo de onde tenha emergido a 

sentença exequenda obviamente têm legitimidade passiva, têm de ser chamadas ao processo. O 

 
62 Saúde pública, ambiente, urbanismo, ordenamento do território, qualidade de vida, património cultural, 

bens do Estado, Regiões autónomas e autarquias locais. se bem que para o patrimônio do Estado será que qualquer 
execução para pagamento de quantia não sendo executada pela administração contra o particular deverá o MP 
assumir as dores do Estado e executar? 
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artigo 10 n.º 2. no caso do Estado é o ministério a cujos órgãos seja exigível a execução, órgão 

incumbido da execução será o órgão que tiver competência legal para praticar os atos devidos; 

logo, a entidade demandada não é coincidente com o órgão incumbido da execução. 

O artigo 162 na eventualidade de ser extinto ou lhe for retirada a competência na 

matéria, o dever de executar recai sobre o órgão que lhe tenha sucedido. 

Os terceiros prejudicados pela execução (contrainteressados), a sua chamada a juízo só 

está prevista no processo de execução de sentenças de anulação.  Nas demais formas de 

processo, nada está previsto; devem apenas ser demandados aqueles a quem a execução afete 

posições jurídicas novas ou autónomas das que já foram tidas em conta no procedimento que 

deu origem ao ato exequendo63, isto é, se houve processo declarativo contraditório e todos os 

contrainteressados puderam defender as suas posições jurídicas e se houve decisão final que 

deliberou que a Administração decidiu fazer certa obrigação líquida, certa e determinada, em 

sede executiva, não faz sentido reabrir uma discussão declarativa que convoque toda a gente 

outra vez. A componente declarativa não é para desvirtuar o processo, reabrindo questões que 

o caso julgado fechou.  

 

Processo executivo para prestação de facto ou coisas 
 É uma Execução que se pode traduzir em ações materiais, alterações na realidade física, 

que não contém uma decisão ou declarações em si mesmas, limitando-se a dar cumprimento 

material ou físico a predeterminações vinculativas.64 Mas também pode redundar na prática de 

factos jurídicos, designadamente na emissão de atos administrativos devidos (art.º 3 n.º 4, 109 

n.º 3 e 157 n.º 3 CPTA).65  

Em primeiro lugar, é importante salientar que na execução de prestação de factos, 

quando estamos perante uma execução contra entidades públicas, aplicar-se-ão as disposições 

dos art.º 162 e ss do CPTA e, subsidiariamente, o CPC. Porém, quando estamos perante uma 

execução contra particulares, aplicar-se-á a lei processual civil. Outro aspeto que se deve 

salientar é o facto do regime do art.º 157 n.º 5 ser aplicável não só em relação à execução de 

atos administrativos impositivos que a Administração não possa executar coercivamente, mas 

 
63 Opinião proferida por Cecília Anacoreta Correia no CEJ 
64 Por exemplo, o ato de apreensão ou entrega de uma coisa, remoção de objetos de determinado local, demolição 
de uma construção, limpeza de um local e a atribuição de um número. 
65 Por exemplo, a emissão de alvará, ordens de encerramento de um estabelecimento, ordens de pagamento de 
quantias pecuniárias, abertura de concursos, atuações policiais, remoção de atuações lesivas, prestação de 
informações. 
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também quanto à execução de atos administrativos inimpugnáveis que imponham o 

cumprimento de obrigações a particulares que a Administração possa executar pelos seus 

próprios meios, mas se tenha abstido de executar.66 

O código estabelece o prazo de doze meses para o exercício da ação executiva (art.º 164 

n.º 2, art.º 170 n.º 2). Com o decurso do prazo, extingue-se o poder de ação.67 

No que se refere ao regime da execução para prestação de factos ou de coisas, 

consagrado nos art.º 162 e ss, esta pressupõe a prolação de uma sentença condenatória.  

Simplificadamente, acontece que os diversos tipos de sentenças condenatórias podem 

resultar numa execução de facto positivo ou execução de facto negativo e a execução pode 

implicar a prática de atos materiais ou de atos jurídicos.  

No caso de uma ação de prestação, se a Administração estiver obrigada a demolir uma 

obra ou a prestar um determinado serviço médico, e não tiver executado espontaneamente a 

sentença condenatória, o demandante tem direito a exigir que a demolição seja efetuada por 

outrem ou o ato médico seja praticado por um outro serviço de saúde às custas da Administração 

(facto material positivo). Perante uma ação inibitória, se a Administração ficar obrigada a não 

praticar um facto material por sentença que reconheça o dever de abstenção68 e vier a praticá-

lo, o demandante tem o direito de exigir que a obra ilegalmente efetuada seja demolida à custa 

do executado (facto material negativo). Noutra situação, estando perante uma ação de 

condenação à prática de ato devido, se a Administração ficar obrigada a praticar um ato com 

determinado conteúdo e não o tiver feito, o demandante tem o direito de obter a emissão pelo 

tribunal da execução de sentença que produza os efeitos do ato ilegalmente omitido (facto 

jurídico positivo). Se, porém, for o caso de uma ação de condenação à não emissão de ato 

administrativo que resulte na condenação da Administração a não praticar o ato administrativo 

em causa e esta vier a praticá-lo, o demandante tem o direito de exigir a eliminação da ordem 

jurídica do ato praticado e a reconstituição da situação jurídica violada, sendo aplicáveis as 

disposições atinentes à execução de sentenças de anulação de atos administrativos (ato jurídico 

negativo). 69 

 

 
66 Tanto pode tratar-se de uma situação de vantagem a favor do destinatário direto do ato (ex. direito à prestação 
de um determinado ato médico), como também pode consistir numa situação de vantagem a favor de um terceiro 
(ex. demolição de prédio ilegalmente construído). 
67 Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa, 6ª ed, pág. 383-384. 
68 (por exemplo, a não realização de obra pública numa parcela de terreno) 
69 Ação de Formação Contínua Tipo A - Lisboa (Sala de vídeo do Centro de Estudos Judiciários), 31 de março de 
2017, Versão escrita da exposição apresentada na ação de formação realizada no CEJ, “A execução para prestação 
de facto fungível e infungível”, Carlos Cadilha, Juiz Conselheiro Jubilida do STA 
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Tramitação do processo de execução para prestação de factos ou de coisas 

O artigo 164, referente à petição de execução, e o artigo 167, referente às providências 

de execução, admitem a possibilidade de ser requerida pelo exequente a prestação de facto 

devido por outrem, se o facto for fungível70, ou a imposição de uma sanção pecuniária 

compulsória aos titulares dos órgãos incumbidos de executar a sentença exequenda, se o facto 

for infungível71. 

Resumidamente, na PI, o exequente pode pedir a revogação dos atos desconformes com 

o ato exequendo (artigo 164 n.º 3), bem como pode requerer a indemnização moratória a que 

tenha direito (art.º 164 n.º 4). Porém, se a Administração tiver invocado a existência de causa 

legítima de inexecução, pode na PI deduzir as razões da sua discordância (art.º 164 n.º 5). No 

caso de concordar com esta invocação, pode o exequente requerer a fixação da indemnização 

devida, segundo o artigo 166 (art.º 164 n.º 6). 

Efetivamente, é na petição que o exequente pode optar entre a execução específica ou a 

indemnização compensatória ou pode requerer a fixação de indemnização quando for invocada 

causa legítima de inexecução72. Esta invocação deve ser fundamentada e notificada ao 

interessado, com os respetivos fundamentos, dentro do prazo estabelecido, e só pode reportar-

se a circunstâncias supervenientes ou quando a Administração não esteja em condições de 

invocar no momento oportuno do processo declarativo de onde resultou a sentença exequenda 

(artigo 163 n.º 3 e artigo 171 n.º 1 do CPTA).73 E porquê? Porque a Administração tem o ónus 

de alegar os factos de que tenha conhecimento que possam caracterizar a existência de uma 

possível causa legítima de inexecução, sob pena de ficar precludida a sua invocação na fase 

executiva. 

 
70 Do artigo 828 do CC resulta que a execução em espécie de facto fungível é uma faculdade do credor, ou seja, o 
credor da prestação de facto fungível tem a faculdade de requerer, em execução, que o facto seja prestado por 
outrem à custa do devedor. Neste sentido, o interessado pode optar entre a execução em espécie ou uma 
indemnização compensatória destinada a ressarcir o dano sofrido com a não realização da prestação. 
71 Tendo sido requerida apenas a indemnização compensatória, dá-se a conversão da execução em pedido 
indemnizatório nos termos do artigo 166º do CPTA, e, fixado o montante da indemnização devida, se a 
Administração não ordenar o pagamento no prazo, seguem-se os termos do processo executivo para pagamento 
de quantia certa – art.º 166 n.º 3 CPTA. 
72 Capítulo a ser abordado na pág.43 
73 Segundo Cecília Anacoreta Correia, “o CPTA proíbe a invocação de causa legítima de inexecução relativamente 
a prestações de pagamento de uma quantia pecuniária (art.º 175 n.º 3). Embora esta previsão normativa esteja 
incluída no âmbito das regras do processo de execução de sentenças de anulação, o seu âmbito de aplicação deve 
naturalmente abranger o processo de execução para pagamento de uma quantia certa, previsto e regulado no título 
VIII do CPTA, o que não preclude os direitos de oposição à execução com base na invocação de facto 
superveniente, modificativo ou extintivo da obrigação de pagamento (171 n.º 1 e 2). Esta solução vai ao encontro 
da tradição jurídica que sempre resultou da aplicação do suposto no artigo 7º n.º 5 do DL n.º 256-A/77.” – “o 
processo executivo no novo CPTA- considerações gerais”, in Revista da FDUP. Pág. 41. 
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Aliás, pode o exequente reagir contra a prática de atos desconformes com a sentença ou 

que mantenham a situação ilegal, permitindo que venha a ser declarada a nulidade ou a anulação 

desses atos, condicionando os termos em que deve prosseguir a ulterior execução para prestação 

de facto, bem como deve o exequente especificar os atos e operações em que entende que a 

execução deve consistir e indicar as providências que devem ser adotadas. 

No que se refere à tramitação do processo de execução para prestação de factos ou de 

coisas, o CPTA admite que, em vez de conduzir à adoção das providências necessárias à 

execução no plano dos factos (art.º 167), possa ter por desfecho o reconhecimento de que a 

execução não é possível ou seria gravemente prejudicial para o interesse público e, por via 

disso, a fixação de uma indemnização destinada a compensar o exequente (art.º 163 e 166 n.º 

1).  

A transição do processo inicial, dirigido à adoção das providências necessárias à 

execução, para um processo de mera fixação da indemnização destinada a compensar o 

exequente tem lugar quando o tribunal julgue procedente uma eventual oposição fundada na 

existência de causa legítima de inexecução (art.º 166 n. º1), com eventual conversão deste num 

processo de execução para pagamento de quantia certa, se a Administração não proceder ao 

pagamento da indemnização devida (art.º 166 n.º 3). 

A figura das causas legítimas de inexecução74 admite que a impossibilidade absoluta 

de executar e a grave lesão para o interesse público, que a execução possa envolver, são 

circunstâncias cuja verificação, uma vez judicialmente reconhecida, legitima que a execução 

seja substituída pelo reconhecimento ao exequente do direito à “indemnização devida pelo facto 

da inexecução” (art.º163 e art.º 166 n.º1), indemnização que não parece cobrir todos os danos 

que possam ter resultado da atuação ilegítima da Administração e que poderão ser objeto de 

ação autónoma.75 

Ora, a partir do momento em que existe sentença de condenação, a existência atual do 

direito invocado pelo exequente presume-se, salvo demonstração em contrário, que deverá ser 

deduzida em oposição à execução. O titular da sentença exequenda está, por isso, em condições 

de requerer a execução judicial da sentença sem ter que apresentar qualquer rendimento à 

Administração, mais não restando a esta do que a possibilidade de deduzir oposição à execução, 

invocando eventuais circunstâncias supervenientes em relação à sentença exequenda. O 

 
74 Freitas do Amaral, “a execução (...)”, pág. 115 e ss, e M. Aroso de Almeida, “Anulação de atos Administrativos”, 
pág 778. 
75 para distinção entre “indemnização devida pelo facto da inexecução” e aquela que se destina a reparar todos os 
danos causados pelo ato ilegal, M. Aroso de Almeida, “Anulação de atos administrativos” pág. 816 ss. 
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exequente é, assim, admitido a requerer as providências executivas capazes de satisfazer o seu 

direito, que só poderão ser recusadas quando, em oposição à execução o juiz venha a julgar 

procedente, seja invocada a superveniente extinção do direito ou a superveniência de obstáculos 

que obstem à adoção de tais providências. (artigos 163 n. º3 e 165º CPTA). 

Na verdade, quando estamos perante uma situação em que não tenha que praticar um 

ato administrativo definidor da situação jurídica de terceiros, no exercício de uma competência 

reguladora típica, mas apenas proceder à realização de operações materiais, estamos perante 

condutas fungíveis, que podem ser asseguradas por outrem, que não a entidade obrigada.     

Neste sentido, o artigo 167 n.º 5 permite que o tribunal proceda à entrega judicial da 

coisa devida ou determine a prestação do facto devido por outrem, se o facto for fungível, 

determinando que se apliquem, com as necessárias adaptações, as correspondentes disposições 

do CPC. 76 

 Em ordem à execução das suas sentenças, os Tribunais Administrativos podem requerer 

não só a colaboração das autoridades e agentes da entidade administrativa obrigada, mas 

também, se necessário, de outras entidades administrativas, que, mesmo quando não 

disponham, no âmbito das suas competências, do poder de substituírem a entidade obrigada, 

podem ser chamadas a intervir, neste contexto, como agentes do tribunal (art.º 167 n.º 3).  

Deste modo, todas as entidades públicas, a começar pelo Estado, estão obrigadas a 

prestar a colaboração que, para este efeito, lhes foi requerida, sob pena de incorrerem no crime 

de desobediência (art.º 167 n.º 4). Tratando-se de prestação de facto fungível, o tribunal pode 

determinar a prestação do facto devido por terceiro, sendo aqui aplicáveis as disposições dos 

artigos 870 e 871 do CPC (artigo 167 n.º 5).  

A fungibilidade não existe, apenas quando se trate de realizar operações materiais, mas 

também quando está em jogo a emissão de atos administrativos inteiramente vinculados. Com 

efeito, o art.º 167 n.º 6 permite que o tribunal emita um título capaz de produzir efeitos em 

substituição do ato administrativo legalmente devido de conteúdo vinculado.77 

 
76 Vieira de Andrade, a justiça administrativa, 6ª ed., p. 390. 
77 “O artigo 167 também prevê como providência de execução a possibilidade de o tribunal proferir uma sentença 
constitutiva quando esteja em causa a prática de ato administrativo legalmente devido de conteúdo vinculado. 
Estamos aí perante uma forma de execução específica semelhante à prevista no artigo 830 do CC para a execução 
de contrato-promessa: o tribunal emite uma sentença que produz os efeitos do ato ilegalmente omitido ou 
recusado – emite uma autorização administrativa; efetua a inscrição numa ordem profissional numa escola 
pública ou numa lista eleitoral; concede uma prestação da segurança social”- Ação de Formação Contínua Tipo 
A - Lisboa (Sala de vídeo do Centro de Estudos Judiciários), 31 de março de 2017, Versão escrita da exposição 
apresentada na ação de formação realizada no CEJ, “A execução para prestação de facto fungível e infungível”, 
Carlos Cadilha, Juiz Conselheiro Jubilida do STA, pág. 9 
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Se em sede de execução se tenha condenado uma entidade pública a emitir um ato 

administrativo estritamente vinculado, admite-se que o tribunal se pode substituir à 

Administração, emitindo uma decisão destinada a produzir os mesmos efeitos do ato 

administrativo ilegalmente omitido. (artigo 167 n. º8 CPTA)78 

Aos casos referidos, podem ainda ser acrescentados aqueles que, embora a existência 

de poder discricionário, resulte, em abstrato, da lei, o tribunal tenha reconhecido, na sentença 

de condenação, estar perante uma situação de redução da discricionariedade a zero, “ou porque 

a escolha já foi realizada, ou porque a avaliação subjetiva já teve lugar no decurso da fase 

instrutória do procedimento administrativo, ou ainda porque a concreta circunstância do caso 

elimina a possibilidade de escolha”.79 

Segundo o sustentado por Diogo Freitas do Amaral,80 o art.º 168 prevê a imposição de 

sanções pecuniárias compulsórias como o instrumento através do qual se deve procurar obter, 

no âmbito dos processos de execução para prestação de facto, o cumprimento das obrigações 

que sejam efetivamente infungíveis.81 

Significa isto que, em caso de incumprimento, o titular do órgão administrativo 

responsável pela situação de incumprimento fica pessoalmente obrigado ao pagamento de uma 

quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento, para além do prazo limite 

estabelecido (art.º 169 n.º 1). 

 
78Os chamados “atos de verificação necessária, a saber, as autorizações declarativas e ainda os atos ditos de 
verificação constitutiva, tais como as inscrições em ordens profissionais e em escolas públicas, as inscrições em 
listas eleitorais”, ao que se podem juntar os atos estritamente vinculados a praticar “no domínio das subvenções, 
sobretudo em matéria de segurança social”. 
79 João Pacheco Amorim, “O debate universitário”, p. 382. 
80 Diogo Freitas do Amaral, “A execução das sentenças dos Tribunais Administrativos”, 2ª ed, Coimbra, 1997, pp 
303-305 
81 “Estando em causa a execução para prestação de facto infungível, em que o cumprimento, apenas possa ser 
realizado pelo devedor, é possível adotar apenas medidas de execução indireta: o tribunal fixa um prazo limite 
para o cumprimento e fixa uma sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso ao titular do órgão 
concretamente responsável pelo incumprimento (n. º1). A sanção pecuniária compulsória, constituindo uma 
obrigação pessoal implica que o tribunal especifique os atos e operações que devem ser adotados e identifique o 
titular do órgão administrativo competente para praticar os atos de execução (n.º 2). Findo o prazo limite sem 
que a Administração tenha cumprido, o exequente pode desistir do pedido requerendo a fixação de indemnização 
pelo facto da inexecução, que corre no próprio processo executivo, seguindo os termos do processo de execução 
para pagamento de quantia certa quando a Administração não ordenar o pagamento devido dentro do prazo que 
tenha sido fixado (n.º 3)” - Ação de Formação Contínua Tipo A - Lisboa (Sala de vídeo do Centro de Estudos 
Judiciários), 31 de março de 2017, Versão escrita da exposição apresentada na ação de formação realizada no CEJ, 
“A execução para prestação de facto fungível e infungível”, Carlos Cadilha, Juiz Conselheiro Jubilida do STA, 
pág. 9. 
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Visto que, nos domínios de infungibilidade, não é possível a adoção de providências 

estruturalmente executivas82, a satisfação dos direitos só pode ser obtida através da imposição 

de medidas de coação, destinadas a coagir o obrigado ao cumprimento. Inserindo-se, por 

consequência, neste contexto a previsão da imposição de sanções pecuniárias compulsórias no 

âmbito dos processos de execução para prestação de facto infungível83. 

Neste sentido, a imposição de sanções pecuniárias compulsórias não é uma medida 

estruturalmente executiva, uma vez que visa obter o cumprimento por meio da coação 

psicológica sobre o obrigado, sem ser capaz de proporcionar, por si próprio, um resultado que 

não pode deixar de passar pelo cumprimento por parte do obrigado e, portanto, de depender, 

sempre e até ao fim, da vontade deste. 84 

Compreende-se, assim, que, no contexto específico dos processos executivos, dirigidos 

à adoção de providencias estruturalmente executivas, a imposição de sanções pecuniárias 

compulsórias surja exclusivamente no art.º 169, e apenas por estar destinada a funcionar, no 

âmbito dos processos de execução para prestação de facto, como a ultima ratio85 para dar 

resposta a situações de incumprimento reiterado de um tipo específico de obrigações, as 

obrigações de prestação de facto infungível, para as quais não existe uma solução 

estruturalmente executiva. 

 

Processo de execução para pagamento de quantia certa  
O processo de execução para pagamento de quantia certa encontra-se regulado no artigo 

170 e ss. Baseando-se nas sentenças dos Tribunais Administrativos que condenam a 

Administração ao pagamento de quantia certa, estas devem ser espontaneamente executadas 

pela própria Administração. Caso ela não dê execução à sentença no prazo estabelecido, dispõe 

o interessado do prazo de doze meses para pedir a respetiva execução ao tribunal competente. 

Diferentemente do que ocorre no processo de execução para prestação de factos ou de 

coisas, não há, depois, lugar para indagações sobre a existência de causas legítimas de 

inexecução ou para a imposição de atos devidos. 

 
82 Ou seja, de providências capazes de proporcionar ao credor a satisfação do seu direito, prescindindo do 
cumprimento por parte do obrigado e, portanto, da vontade e da atividade deste, a satisfação do seu direito, 
prescindindo do cumprimento por parte do obrigado e da sua vontade. 
83 Por exemplo, o caso da emissão de atos administrativos de conteúdo não vinculado ou a emanação de normas 
regulamentares. 
84 Vieira de Andrade, “A justiça administrativa”, 6ª ed, pp. 398-399. 
85 isto é, como a providência que não pode deixar de ser adotada. 
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O artigo 181 admite a possibilidade da dedução de oposição à execução. Essa oposição 

só se pode, no entanto, fundar na invocação de facto superveniente, modificativo ou extintivo 

da obrigação, e não na inexistência de meios financeiros que permitam a realização do 

pagamento.86 Como refere o artigo 171 n.º2, a inexistência de verba ou cabimento orçamental 

só releva para o efeito de afastar a ilicitude da inexecução espontânea da sentença e, assim, de 

eximir o titular ou os titulares do órgão responsável pela execução da responsabilidade civil, 

disciplinar e criminal prevista no artigo 159. Significa isto que, no caso de a entidade obrigada 

não ter condições para pagar, se avança para adoção de um dos dois tipos de providências de 

execução previstos no artigo 172. 

a) A primeira das providências possíveis consiste em decretar a compensação do crédito 

do interessado com eventuais dívidas que o onerem para com a mesma pessoa coletiva ou o 

mesmo Ministério (art.º 179 n.º 2 al. a)). Se for decretada pelo tribunal, a respetiva pronúncia 

funcionará como título de pagamento, total ou parcial, da dívida que o exequente tinha para 

com a Administração, sendo oponível a eventuais reclamações futuras do seu cumprimento por 

parte desta (art.º 172 n.º 2). 

b) A segunda das providências possíveis traduz-se em oficiar junto do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais para que este se substitua à entidade faltosa, 

emitindo uma ordem de pagamento, por conta de uma dotação que, para o efeito, deve estar 

inscrita à sua ordem no Orçamento do Estado (artigos 170 n.º 2 al. b), e 172 n.º 3). 

No caso, que tenderá a ser o mais frequente, de se avançar para esta segunda alternativa, 

mas o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais se vir impossibilitado de 

emitir a ordem de pagamento, por não existir verba disponível para o efeito, o processo 

executivo pode prosseguir, se o exequente o desejar, com vista à penhora e venda dos bens 

penhoráveis, seguindo, para o efeito, os termos do processo de execução para pagamento de 

quantia certa, tal como ele se encontra regulado no CPC (art.º 172 n.º 8). 

Basicamente, o exequente deve ser imediatamente notificado da situação de 

insuficiência de dotação, assistindo-lhe, nesse caso, em alternativa:  

a) O direito de requerer que o Tribunal Administrativo dê seguimento à 

execução, aplicando o regime da execução para pagamento de quantia certa, 

previsto na Lei Processual Civil (art.º 176 n.º 6 al. a) CPTA); 

ou  

 
86 ter presente que o art.º 6º n.º 5 do DL já dizia que “quando a execução da sentença consistir no pagamento de 
quantia certa, não é invocável causa legitima de inexecução”. 
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b) O direito de requerer a fixação à entidade obrigada de um prazo limite para 

proceder ao pagamento, com imposição de uma sanção pecuniária compulsória aos 

titulares do órgão competente para determinar tal pagamento (art.º 176 n.º 6 al. b) 

CPTA). 

M. Aroso de Almeida87 defende que esta “solução se justifica pelo reconhecimento da 

necessidade de uma tutela plena e efetiva das posições subjetivas dos particulares perante a 

Administração e a definitiva superação da clássica perspetiva da jurisdição administrativa 

como uma jurisdição limitada, incapaz de dispor dos mesmos poderes de atuação sobre a 

Administração de que dispõem os tribunais judiciais, exige que, pelo menos em último caso, o 

exequente possa requerer a execução  forçada do seu crédito segundo os termos do processo 

de execução para pagamento de quantia certa do CPC.”88/89 

 

Processo de Execução das Sentenças de Anulação 90 

O modelo tradicional do nosso contencioso administrativo assentava na formação de 

pretensões estritamente anulatórias, no âmbito do recurso contencioso de anulação de atos 

administrativos, bem como na necessária remissão para a fase declarativa complementar do 

eventual processo de execução de julgados da atuação processual das pretensões emergentes da 

anulação do ato ilegal. 

Por este motivo, o CPTA, embora permita que logo no âmbito do processo de 

impugnação do ato administrativo ilegal se proceda à cumulação das pretensões que, no modelo 

tradicional, só podiam ser deduzidas no eventual processo de execução de julgados, entendeu 

 
87 M. Aroso de Almeida, “Pronuncias Judiciais e sua Execução”, pág. 78. 
88 Já na vigência da legislação anterior, o STA vinha admitindo que, quando a emissão da ordem de pagamento 
prevista no artigo 12º do DL n.º 256 se revelasse impossível, o processo de execução de sentenças de condenação 
ao pagamento de quantias proferidas pelos Tribunais Administrativos devia correr perante esses mesmos tribunais, 
seguindo os tramites do CPC: cfr. Acórdãos do STA de 14.11.1996, proc. N.º37 427 (publicado com anotação 
favorável, ainda que com fundamentos não coincidentes, de J. Robin de Andrade, “a execução das sentenças 
condenatórias dos Tribunais Administrativos” in Cadernos de Justiça Administrativa n.º5, pp. 20 ss ), disponível 
on-line em www.dgsi.pt, e de 15.1.1998, proc. n.º 37 139. Em geral sobre o tema, cfr. M. Aroso de Almeida, 
“Execução de Sentenças”, pp. 90 e ss. 
89 No acórdão de 18-10-2012, proferido no recurso 045899A (Pleno) entendeu-se que a sanção compulsória 
prevista no art.º 179 n.º 3 e 169 n.º 2 do CPTA não era aplicável ao pagamento de quantias em dinheiro. Mais se 
entendeu que a sanção compulsória prevista no art.º 829º- A do CPC não é aplicável ao processo administrativo. 
Porém, este acórdão tem gerado dúvidas sobre a admissibilidade ou não do pedido de sanção compulsória quando 
é exigido o pagamento de quantias certas, embora tal seja admissível para forçar o cumprimento de atos 
administrativos cujo objeto seja o pagamento de quantias certas (desde que o seu conteúdo não seja totalmente 
vinculado), disponível on-line em www.dgsi.pt. 
90 Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Cadilha referem-se ao processo executivo de sentenças de anulação 
de atos administrativos, como sendo um “processo sui generis (...) que, em boa verdade, não corresponde 
propriamente a uma forma de processo executivo”, “Comentário...”, p. 926  
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dever ressalvar, no artigo 47 n.º3, que o não exercício da faculdade de cumular pedidos no 

processo de impugnação “não preclude a possibilidade de as mesmas pretensões serem 

acionadas no âmbito do processo de execução da sentença de anulação”, sendo esta a proposta 

de Sérvulo Correia.91 

Neste seguimento, o interessado que impugne um ato administrativo ilegal, pedindo a 

sua anulação ou a declaração da sua nulidade ou inexistência, embora deixe de ter de aguardar 

pelo processo de execução da sentença de anulação para fazer valer as pretensões que, na sua 

esfera jurídica, emergem da anulação, continua a dispor da faculdade de o fazer 

voluntariamente. 

Desta forma, o Capítulo IV inicia-se com o dever de a Administração executar as 

sentenças de anulação. O artigo 173 refere-se, com efeito, ao conteúdo desse dever e os artigos 

174 e 175 regulam aspetos relacionados com o cumprimento espontâneo desse dever por parte 

da Administração. Do artigo 176 n.º 1 resulta que o processo de execução de sentença de 

anulação somente intervém quando a Administração não observe o disposto nos artigos 173 e 

175. 

A propósito do artigo 173, estabelecem-se os parâmetros pelos quais se deve reger a 

atuação a desenvolver pela Administração. Sempre que um dos seus atos administrativos tenha 

sido anulado, não tem natureza processual, mas substantiva.92 

Como claramente resulta do artigo 173 nº1, os deveres em que a Administração pode 

ficar constituída por efeito da anulação de um ato administrativo podem situar-se em três 

planos:  

1) Reconstituição da situação que existiria se o ato ilegal não tivesse sido 

praticado, mediante a execução do efeito repristinatório da anulação. 

2) Cumprimento tardio dos deveres que a Administração não cumpriu durante a 

vigência do ato ilegal, porque este ato disso a dispensava. 

3) Eventual substituição do ato ilegal, sem reincidir nas ilegalidades 

anteriormente cometidas. Sendo certo que a eventual substituição do ato 

ilegal por outro com idêntico conteúdo, quando possível, pode ter o alcance, 

dependendo dos casos, de dispensar, total ou parcialmente, a Administração 

 
91 Sérvulo Correia, “O recurso contencioso”, in o Debate Universitário, p. 128 e Cadernos de Justiça 
Administrativa n.º 20, p.14. 
92 Artigo 173 CPTA “(...) a anulação de um ato administrativo constitui a Administração no dever de reconstituir 
a situação que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, bem como de dar cumprimento aos deveres 
que não tenha cumprido com fundamento naquele ato, por referência à situação jurídica e de facto existente no 
momento em que deveria ter atuado.” 
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de cumprir aqueles dois primeiros tipos de deveres, mas que, se e na medida 

em que essa substituição não tenha lugar, prevalece o efeito repristinatório 

da anulação e a eventual execução desse efeito repristinatório, quando a ela 

deva haver lugar.93 

No cumprimento dos deveres que, para ela, decorrem da anulação, a Administração, 

dependendo ainda dos casos, pode ter de atuar por referência à situação jurídica e de facto 

existente no momento em que deveria ter atuado (art.º 173 n.º1) e de praticar, quando for caso 

disso, atos administrativos retroativos, desde que este atos “não envolvam a imposição de 

deveres, a aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou interesses legalmente protegidos”, 

tal como também poderá ter de “remover, reformar ou substituir atos jurídicos e alterar 

situações de facto que possam ter surgido na pendência do processo e cuja manutenção seja 

incompatível com a execução da sentença de anulação” (art.º173 n.º 2). 

A propósito das situações em que esteja em causa a reintegração ou recolocação de 

funcionários, que se estabelecem no art.º 173 n.º 3 e 4, favorece-se a posição de quem faz valer 

a invalidade do ato administrativo, limitando o âmbito das situações em que deve prevalecer a 

posição dos beneficiários dos atos consequentes94. Pelo contrário, o interesse da estabilidade 

dos serviços públicos determina que, por regra, quando se lhe ponha a existência de terceiros 

titulares de situações incompatíveis constituídas há mais de um ano, a reintegração ou 

recolocação de funcionários lesados por atos anulados deve processar-se “em lugar de 

categoria igual ou equivalente àquela em que o funcionário deveria ser colocado, ou, não 

sendo isso possível, à primeira vaga que venha a surgir na categoria correspondente”, 

cabendo-lhe exercer transitoriamente funções fora do quadro até à integração neste95. 

Estabelece-se no artigo 174 e seguintes no processo impugnatório quando não tenha 

sido proferida qualquer condenação, por referência ao disposto no artigo 173, quanto ao 

conteúdo dos deveres em que a Administração fica constituída por efeito da anulação do ato 

administrativo ilegal.96 

Neste contexto, os artigos 174 e 175 estabelecem que o dever de executar a sentença de 

anulação, dando cumprimento ao disposto no artigo 173, tanto pode recair sobre o órgão que 

praticou o ato anulado (art.º 174 n.º 1), como sobre outro ou outros órgãos (art.º 174 n.º 2).  

 
93 Vieira de Andrade, “A justiça administrativa”, 3ª ed, pág. 289 nota 2. 
94 M.A.A, “Anulação de atos administrativos”, pág. 402 e ss, “regime jurídico dos atos consequentes”, pág 16 e 
ss. 
95 M.A.A “Anulação de atos administrativos”, pág. 408 ss. 
96 O referido regime dirige-se às situações em que o tribunal tenha proferida uma anulação pura e simples, deixando 
que a própria Administração se encarregue de extrair da anulação as devidas consequências. 
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Porém, em qualquer caso, o dever deve ser cumprido no prazo de noventa dias (artigo 

175 n.º 1), salvo eventual invocação da existência de causa legítima de inexecução, que se pode 

fundar em circunstâncias já existentes à data em que o ato administrativo foi anulado (art.º 175 

n.º 2). Quando o dever de executar a sentença de anulação consista, porém, no pagamento de 

uma quantia pecuniária, o pagamento deve ser realizado no prazo de trinta dias e não há lugar 

à invocação da existência de causa legítima de inexecução (art.º 175 n.º 3). 

 

Fase de Oposição 
Falta-nos remeter para a fase da oposição que implica diversas questões, entre as quais 

tendo sido apresentada a petição, é ordenada a notificação da entidade ou entidades obrigadas 

para, no prazo de vinte dias, executarem a sentença ou deduzirem a oposição que tenham, 

podendo o fundamento da oposição consistir na invocação da existência de causa legítima de 

inexecução da sentença ou da circunstância de esta ter sido, entretanto, 

executada. Consequentemente, o recebimento da oposição suspende a execução, sendo o 

exequente notificado para replicar no curto prazo de dez dias (artigo 165 n.º 2 e art.º 171 n.º 3 

do CPTA).  

É necessária a averiguação pelo tribunal dos fundamentos de oposição antes de se 

iniciarem as diligências executivas. E quais são esses fundamentos de oposição à execução? 

Pode o fundamento consistir na invocação da inexistência de causa legítima de inexecução; ou 

da circunstância de ter sido, entretanto, executada; ou ainda fundamentos modificativos ou 

extintivos da obrigação exequenda admissíveis em Processo Civil. 
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FIGURA DAS CAUSAS DE LEGÍTIMA INEXECUÇÃO 

 
Sucintamente, e atendendo ao facto de, ao longo da dissertação, termos abordado a 

figura das causas legítimas de inexecução, segundo Cecília Anacoreta Correia97, estas 

correspondem a determinadas circunstâncias que, a título excecional e para salvaguarda do 

interesse público, legitimam o não cumprimento do dever de executar prestações de facto ou de 

coisas por parte das entidades públicas. 

Neste sentido, e tendo em conta que se trata de um tema muito profundo e abrangente, 

serão abordadas somente as causas legítimas de inexecução durante a fase de execução 

espontânea e em processo executivo. A existência de uma causa legítima de inexecução de 

sentença pode ser invocada pela Administração ainda durante a fase de execução espontânea 

da sentença anulatória (art.º 163 n.º 3) ou então na contestação que venha a apresentar já em 

fase judicial executiva (art.º 177 n.º 3). Quando for invocada no primeiro momento, para além 

de fundamentada, deve ser notificada ao particular interessado, com os respetivos fundamentos, 

dentro do prazo de que a Administração dispõe para a execução espontânea, prazo 

procedimental de noventa dias (art.º 163 n.º 3 e 162 n.º 1).  

No art.º 175 n.º 2, parte final, não é contemplada a exigência contida no n.º 3 do art.º 

163 do CPTA, de acordo com a qual a invocação “só pode reportar-se a circunstâncias 

supervenientes ou que a Administração não estivesse em condições de invocar no momento 

oportuno do processo declarativo”. 

O que implica o dever público de executar? A inexecução ilícita não justificada por 

causa legítima de inexecução dita sanções que o ordenamento prevê para os responsáveis, 

ditando sanções de ordem criminal, política, disciplinar e civil. Desde logo, o crime de 

desobediência qualificada (art.º 159 CPTA), mas também relativamente a inexecução por parte 

de órgão político “crime de desacatamento ou recusa de execução de decisão de tribunal”, a par 

de crimes como “traição à pátria, “atentado contra a CRP”, “atentado contra o Estado de 

Direito”). A inexecução, tratando-se de órgãos autárquicos, também será causa de dissolução 

do órgão.  

Para o legislador a inexecução viola valores jurídico-constitucionais fundamentais: o 

princípio da obrigatoriedade das sentenças “para todas as entidades públicas e privadas” e o 

princípio da prevalência das decisões judiciais “sobre as de quaisquer outras autoridades”; 

 
97 Cecília Anacoreta Correia, “O processo executivo no novo CPTA- considerações gerais”, in Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pág. 41. 
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princípio da execução jurisdicional das decisões judiciais “relativamente a qualquer 

autoridade”, que determina a obrigatoriedade de previsão legal de “sanções a aplicar aos 

responsáveis pela sua inexecução” (art.º 205 n.º 2 e 3 da CRP). Estes princípios implicam o 

reconhecimento ao dever legal de executar uma dimensão objetiva. Trata-se também de um 

direito subjetivo potestativo de base constitucional, princípio da tutela jurisdicional efetiva que 

inclui o direito à execução jurisdicional, isto é, de oponibilidade à AP de meios processualmente 

adequados para efetivação material das obrigações emergentes de sentenças. 

Quais são? Enquadramento no artigo 163 do CPTA 

São causas legítimas de inexecução de sentenças anulatórias de atos administrativos a 

impossibilidade absoluta (como a “causa natural” da inexecução, porque é imposta pela força 

dos factos ou da lei)98 e o excecional prejuízo para o interesse público (como a “causa político-

administrativa” da inexecução, uma vez que decorre de um juízo do legislador).99/100 

Como nos diz o TCAN, “a impossibilidade que consubstancia causa legítima de 

inexecução é apenas a impossibilidade absoluta de execução e não apenas a sua dificuldade ou 

onerosidade”101. Não bastará, portanto, uma impossibilidade meramente relativa ou temporária, 

mas é antes necessário “um absoluto impedimento irremovível (...) decorrente da existência de 

um obstáculo de natureza material ou legal inultrapassável”.102 

Em relação às CLI em fase de execução espontânea? No caso de sentenças de estrita 

anulação, diz o artigo 175 n.º 2 – “A existência de causa legítima de inexecução deve ser 

invocada segundo o disposto no artigo 163.º, mas não se exige, neste caso, que as 

 
98 Exemplos: Consumo, destruição ou perecimento de coisa infungível (abate de plantas ou de animais, ruína ou 
demolição de prédio histórico); Satisfação da necessidade pública que o particular tinha direito a prestar em virtude 
da anulação de ato de adjudicação (45º-A n.º 1 a) CPTA); Revogação de norma cuja regulamentação era exigível; 
Alteração normativa que deixe de exigir o ato devido ou que ilegalize o ato devido com efeitos retroativos (45º-A 
n.º 2); Extinção de cargo ou de mandato que um agente ou funcionário deveria reintegrar, Sacrifício de direitos de 
terceiros de boa fé de difícil ou impossível reparação (art.º 173 n.º 3 CPTA)  
99 Depende de um juízo de ponderação do direito (subjetivo) à execução face ao interesse público em presença, 
que só prevalece sobre o primeiro se for “excepcional”. Paralelismo com as expropriações por razões de interesse 
público: o direito sacrificado é compensado pelo pagamento de uma indemnização (artigo 166º CPTA)  
100 Rodrigo Esteves de Oliveira distingue-as dizendo que a primeira consubstancia uma “causa natural” que é 
“imposta pela força dos factos”, enquanto a segunda, porque “assenta num juízo político-administrativo do 
legislador, e, como tal, tanto pode existir como não, na medida prevista ou noutra.”, traduz uma causa de natureza 
administrativa. - “Processo executivo...”, p. 252 e 253.  
101 Ac. do TCAN de 08.05.2015, P. 00315/08.0BEBRG-A. No mesmo sentido, atente-se, entre muitos outros, nos 
Acs. do STA de 29.11.1994, P. 035115, de 02.10.2003, P. 32415A, de 22.09.2004, P. 42003A e de 02.12.2010, P. 
047579, bem como do TCAN de 05.06.2008, P. 00232-A/2003-Coimbra e, por fim, do TCAS de 02.08.2016, P. 
13409/16, disponíveis on-line em www.dgsi.pt 
102 Ac. do TCAN de 14.12.2012, P. 00608-A/99-COIMBRA. No mesmo sentido, vide AMARAL, Diogo Freitas 
do, “A execução...”, pág. 125, 127 e 128, segundo o qual uma impossibilidade meramente temporária será sempre 
“causa legítima de atraso na execução”, também lesiva do direito do particular à execução pontual da sentença e, 
por essa razão, digna de reparação pecuniária, disponível on-line em www.dgsi.pt. 
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circunstâncias invocadas sejam supervenientes” - seja invocada no prazo de noventa dias para 

a execução espontânea da sentença (fase administrativa pós-sentença) (art.º 163 n.º 1 e art.º 165 

n.º 2 CPTA); por notificação escrita da qual constem os respetivos fundamentos103.  

Em relação às CLI de obrigação de prestação de facto ou entrega de coisa? Quanto a 

circunstâncias supervenientes ao processo declarativo ou que a Administração Pública não 

estivesse em condições de invocar no processo declarativo, a CLI pode ser invocada:  

1. durante o prazo de noventa dias para a execução espontânea da sentença (art.º 163 n.º 1 

e 165 n.º 2 CPTA); 

2. por notificação escrita, na qual constem os respetivos fundamentos (art.º 163 n.º 3).  

Caso a Administração invoque CLI durante o prazo de noventa dias para a execução 

espontânea da sentença (fase administrativa pós-sentença), poderá haver acordo indemnizatório 

extrajudicial, ou então haverá processo executivo (prazo de um ano) para se discutir. Em ambas 

as situações, o juiz deve averiguar se existe ou não CLI. Se a julgar procedente, convida as 

partes a acordarem no valor indemnizatório (em vinte dias prorrogáveis), no caso de falta de 

acordo, o tribunal ordena as diligências necessárias e fixa a indemnização devida “em vinte 

dias”. Porém, se a Administração não ordenar o pagamento em trinta dias, há a convolação do 

processo num processo de execução da quantia judicialmente fixada104. 

No caso de a Administração não invocar CLI durante o prazo de noventa dias para a 

execução espontânea da sentença, o particular pode propor um processo executivo para exigir 

a execução, no prazo de um ano (a contar do termo do prazo de noventa dias para a execução 

espontânea ou da notificação da invocação de CLI) - art.º 164 n.º 1 e art.º 176 n.º 1.  

Em relação às CLI em processo executivo? A existência de CLI tem de ser invocada no 

prazo de oposição (art.º 165 n.º 1) ou na Contestação (art.º 177 n.º 3) a apresentar no prazo de 

vinte dias. No caso de concordar, o particular pode pedir logo a fixação da indemnização devida 

(art.º 165 n.º 3 e 177 n.º 3). Segue-se o procedimento em que as partes são notificadas para 

chegar a acordo. Na falta do mesmo, o tribunal determina as diligências instrutórias necessárias 

para a fixação judicial da indemnização (art.º 166 n.º 2). Se a AP não ordenar o pagamento no 

prazo de trinta dias, seguem-se os termos do processo executivo para pagamento (art.º 166 n.º 

3).  O art.º 142 n.º 2 consagra ainda o direito ao recurso jurisdicional da decisão que julgue 

verificada, ou não, a existência de CLI. 

 
103 163º n.º 3 CPTA no n.º 2 in fine: “mas não se exige, neste caso, que as circunstâncias invocadas sejam 
supervenientes”  
104 (compensação de créditos, acesso à dotação orçamental do cstaf, subsidiariamente penhora e venda jurisdicional 
dos bens públicos penhoráveis)  
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CONCLUSÃO 

 
Iniciámos esta dissertação com o objetivo de nos debruçarmos sobre o processo de 

execução de sentenças nos Tribunais Administrativos introduzido pelo CPTA. 

Com este propósito, analisámos as fases da execução de uma sentença e fomos 

sistematizando, passo a passo, aqueles que são os pontos essenciais do processo de execução 

de uma sentença anulatória. Iniciando-se com as disposições gerais do processo, seguimos para 

os prazos e a legitimidade para propor a ação executiva. Ainda neste seguimento, analisámos 

cada um dos processos de execução, terminando com uma breve abordagem da figura das 

Causas Legítimas de Inexecução.  

Uma vez concluído este estudo, julgamos que, salvo alguns detalhes que fomos 

analisando pelo caminho, o processo executivo atualmente consagrado no CPTA é um processo 

capaz a dar resposta às exigências do princípio da tutela jurisdicional efetiva do direito do 

particular beneficiário da execução. Tem vindo a ser cada vez mais vincado o intento do 

legislador do contencioso administrativo em assegurar, aos Tribunais Administrativos, o poder 

de controlar e obrigar à execução das sentenças anulatórias por si proferidas. Neste sentido, 

faremos algumas apreciações sobre determinadas matérias de forma sistematizada. 

Apesar de reforçados os meios para a tutela primária do direito do particular à execução, 

continuam a ser frequentes, nos nossos tribunais, decisões que, fruto da má empregabilidade 

dos conceitos ou, muitas vezes, do distanciamento da realidade que culminam com uma 

negação do direito que visavam garantir. Esta situação é particularmente evidente nos casos em 

que os Tribunais Administrativos são convocados a especificar o conteúdo dos atos e operações 

materiais cuja execução é necessária para reconstituir a situação atual hipotética do particular 

prejudicado com o ato anulado, mas também quando os tribunais apreciam da nulidade dos atos 

consequentes dos atos anulados.  

Em termos de prazos, se a sentença anulatória não reconstitui a situação do interessado, 

a caducidade do direito de executar torna legítimo o incumprimento, sem qualquer 

indemnização.  

Parece-nos mais coerente aceitar que, no processo executivo, deve ser decidido tudo o 

que for necessário para concretizar a reconstituição da situação que existiria se não tivesse sido 

praticado o ato anulado e, em vez dele, tivesse sido praticado um ato que estivesse em sintonia 

com o regime substantivo aplicável. O caso dos autos reporta-se à verificação da legalidade de 
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um ato subsequente ao julgado anulatório que, apesar de não repetir o vício determinante da 

anulação, modificou os pressupostos de facto em que assentara o ato anterior.  

Resulta da jurisprudência do STA que não é feita a distinção entre danos da inexecução 

e danos decorrentes da ilicitude do ato. Diz-se geralmente que, em termos rigorosos, há uma 

diferença entre danos da inexecução da sentença e danos da ilicitude do ato. Os danos causados 

pela inexecução são aqueles que não existiriam se o dever de executar fosse cumprido; dito pela 

positiva, são os danos acrescentados pela inexecução ou pela tardia execução.  

Todavia, esta divisão dos danos nem sempre existe e, em boa verdade, todos os danos 

são ainda causados pelo facto ilícito.  

A causa legítima de inexecução mais não é do que o reconhecimento por razões de 

interesse público da legitimidade do incumprimento do dever de executar. Deste modo, como 

acontece no Direito Civil, o incumprimento do dever de prestar faz extinguir essa obrigação e 

nascer em seu lugar a obrigação de indemnizar, apesar de que, esta obrigação não foi muito 

abordada ao longo da dissertação pelo seu caracter também ele conflituoso. 

Por último, fazemos referência à dificuldade dos temas abordados ao longo da 

dissertação, uma vez que são sensíveis na Doutrina e na Jurisprudência. De facto, admitimos 

que os próprios tribunais ainda terão de passar por diversas mudanças, uma vez que como 

referimos na problematização, trata-se de processos que terão uma duração muito extensa, o 

que nos reconduz à questão da eficiência dos Tribunais Administrativos neste tema delicado 

que é a execução de sentenças.  A complexidade das questões deixa antever uma panóplia de 

decisões possíveis dentro das balizas que definimos e por isso reiteramos a complexidade do 

tema. 
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