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administrativo. II — O novo processo executivo. III — Debilidades do novo pro-
cesso executivo.

I — A TUTELA EXECUTIVA DOS PARTICULARES ANTES
DA REFORMA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

A compreensão do alcance da reforma do contencioso administrativo
em matéria de tutela executiva dos particulares impõe uma breve aproxi-
mação ao regime jurídico que a antecedeu. Tal é o objecto da primeira parte
desta exposição, que tem como pontos de referência centrais o artigo 205.º,
n.º 3, da Constituição da República Portuguesa (CRP), norma que consagra
de modo expresso a admissibilidade de execução de sentenças jurisdicionais
contra entidades públicas, sem fazer distinção entre as proferidas pelos tri-
bunais civis ou administrativos, e o Decreto-Lei n.º 256-A/77, de 17
de Junho, diploma que introduziu, pela primeira vez na história do con-
tencioso administrativo português, um processo jurisdicionalizado vocacio-
nado para a execução de sentenças proferidas pelos tribunais administrativos.

A versão originária da Constituição da República Portuguesa veio reco-
nhecer às sentenças administrativas o mesmo tipo de força executiva das

(1) O presente texto corresponde ao suporte escrito da intervenção oral proferida no
Colóquio promovido pelo Ministério da Justiça na Faculdade de Direito da Universidade
do Porto, no dia 13 de Dezembro de 2006, subordinado ao tema “Processo executivo tri-
butário e administrativo”.

(2) Assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade do Porto; Advo-
gada em Abreu Advogados, Sociedade de Advogados.
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sentenças proferidas pelos tribunais comuns, ou seja, a autoridade bastante para
fundamentarem a imposição coerciva das obrigações por seu meio declaradas.

A garantia de oponibilidade às entidades públicas do poder jurisdicional
executivo foi consagrada pelo legislador constituinte de modo verdadeira-
mente inovador, a partir de uma perspectiva objectivista que visou reafirmar
a sujeição das próprias estruturas do poder executivo do Estado à Lei e ao
Direito.

A partir desta disposição, no plano constitucional foi reconhecido a
todos os administrados um direito subjectivo (3) de execução de sentenças pro-
feridas pelos tribunais administrativos, o qual passa a estar incluído no âmbito
do direito fundamental de acesso aos tribunais, constituindo um direito potes-
tativo relativamente ao qual todas as entidades públicas e privadas se encon-
tram numa posição de sujeição, não se podendo opor aos efeitos produzidos
pelo exercício deste direito por parte de qualquer um dos seus titulares (4).

Simultaneamente, o direito à execução de sentenças surge constitu-
cionalmente consagrado como um direito-garantia, pois tem a função ins-
trumental de proteger outros direitos, que constituem, para este efeito,
posições primárias. Por fim, este direito assume uma vertente institucio-
nal e colectiva, na medida em que o seu desenvolvimento e exercício
implicam para o Estado a existência de condições materiais, organizatórias,
institucionais e processuais (5).

O direito à execução de sentenças proferidas pelos tribunais admi-
nistrativos, que estava até então exclusivamente remetido para o plano
administrativo das relações jurídicas entre Administração e particulares,
passa a ser oponível à Administração no plano jurisdicional, inovação
constitucional que aponta para um alargamento substancial do âmbito mate-
rial da função dos tribunais administrativos.

No seguimento desta previsão constitucional, o Decreto-Lei n.º 256-A/77,
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(3) Neste sentido, DIOGO FREITAS DO AMARAL, A Execução das Sentenças dos Tri-
bunais Administrativos, 2.ª edição, Almedina, 1997, pág. 27, e VASCO PEREIRA DA SILVA, Para
um contencioso administrativo dos particulares, Almedina, reimpressão da edição de 1997,
2005, pág. 252.

(4) Sobre a existência de direitos fundamentais potestativos, cfr. VIEIRA DE ANDRADE,
Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Almedina, 2.ª edição,
2001, pág. 177.

(5) Sobre as garantias institucionais, cfr. entre outros JORGE MIRANDA, Manual de
Direito Constitucional, Tomo IV, 3.ª edição, Coimbra Editora, 2000, págs. 73 e 79, e
GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6.ª edição, Almedina,
2002, pág. 1156.
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de 17 de Junho, introduziu no plano da legislação ordinária um designado
“processo de execução de sentenças”, o qual se manteve em vigor até à
reforma do contencioso administrativo de 2002/2004.

Este processo foi configurado tendo por referência as sentenças-tipo
emitidas pelos tribunais administrativos, as designadas “sentenças de anu-
lação de actos administrativos”, relativamente às quais a doutrina vinha iden-
tificando a existência de um dever jurídico de executar, que pendia sobre
a Administração, embora delas não resultasse a imposição formal de obri-
gações exequíveis, i.e., certas, líquidas e exigíveis. Consequentemente, e
ao contrário do que o seu nome poderia levar a supor, o referido processo
não atribuiu aos juízes administrativos quaisquer poderes estruturalmente
executivos.

Na verdade, o Decreto-Lei n.º 256-A/77 insere-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 coactiva, à
Administração a adopção de comportamentos específicos. De acordo com
o entendimento tradicional então vigente, duas ordens de razões sustenta-
vam uma visão restritiva sobre o papel do juiz no âmbito da actividade exe-
cutiva da Administração.

Por um lado, a definição do conteúdo concreto do dever de executar
emergente de sentença de anulação era considerada como uma actividade
materialmente administrativa, que se integrava no núcleo de reserva da
função administrativa, o que impedia a condenação jurisdicional da Admi-
nistração ao 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 acti-
vidade administrativa dita de “execução de sentenças” num plano do cum-
primento espontâneo ou voluntário, à margem de qualquer tipo de inter-
ferência jurisdicional; neste sentido, a actividade dita de “execução da
sentença de anulação” consistia num poder-dever que recaía em exclusivo
sobre a Administração, cabendo só a si retirar das sentenças de anulação
as devidas consequências jurídicas.

Por outro lado, nos processos impugnatórios de actos administrativos
os poderes de pronúncia dos tribunais administrativos estavam constitucio-
nalmente limitados à emissão de sentenças estritamente anulatórias, razão
pela qual as sentenças de anulação não impunham formalmente à Admi-
nistração a adopção de comportamentos devidos, certos ou determinados.
Consequentemente, não era jurisdicionalmente exigível à Administração a
adopção de comportamentos específicos de execução por via coactiva.

O processo executivo no novo CPTA — considerações gerais 13
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O facto de as obrigações emergentes das sentenças de anulação não reu-
nirem os requisitos materiais de determinabilidade e exigibilidade, pró-
prios das obrigações exequendas, só por si explica que se tenha afastado
do contencioso administrativo os mecanismos processuais de tutela executiva
aplicáveis às relações jurídico-privadas.

Não obstante, o “processo de execução” instituído pelo Decreto-Lei
n.º 256-A/77 vem revelar um claro desvio à lógica tradicional, na medida
em que pela primeira vez reconhece aos juízes administrativos poderes para
especificar os actos e comportamentos de execução devidos, caso a Admi-
nistração não executasse devidamente a sentença dentro do prazo legal-
mente atribuído. Em sede impugnatória, o diploma manteve intocado o
paradigma da reserva absoluta administrativa da tarefa de definição jurí-
dica do dever de executar mas no processo dito de “execução”, fase pro-
cessual posterior, eliminou esse paradigma, dotando o contencioso admi-
nistrativo de um processo de natureza declarativa complementar que
permitia o exercício de poderes jurisdicionais condenatórios. O processo
de execução constituiu, assim, um primeiro esboço da “acção de conde-
nação na prática de acto administrativo devido”, a qual somente vinte
anos mais tarde viria a ser enquadrada na Constituição da República Por-
tuguesa e apenas em 2002/2004 consagrada na legislação ordinária como
um meio processual principal e autónomo pela reforma do contencioso
administrativo.

O facto de, a partir do Decreto-Lei n.º 256-A/77, o dever de execu-
tar passar a poder ser determinado jurisdicionalmente constituiu uma impor-
tante 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 efectivação 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.

Somente com a reforma legislativa do contencioso administrativo
de 1983/84, concretamente através da aprovação da Lei de Processo nos Tri-
bunais Administrativos (LPTA), o legislador ordinário vem pela primeira
vez atribuir ao poder jurisdicional poderes para execução judicial forçada
contra entidades públicas de obrigações pecuniárias impostas por senten-
ças emitidas pelos tribunais administrativos (cfr. artigo 74.º LPTA). Esta
alteração legislativa marca o fim do paradigma da inexequibilidade juris-
dicional das sentenças proferidas contra entidades públicas, constituindo um
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importante marco no processo evolutivo da matéria atinente à tutela exe-
cutiva dos particulares.

Não obstante, esta previsão normativa da LPTA manteve como juris-
dicionalmente inexequíveis todas as obrigações de prestação de facto ou
entrega de coisa impostas pelas sentenças proferidas no âmbito do con-
tencioso das “acções” e do referido “processo de execução de sentenças”,
cujo incumprimento determinava apenas a possibilidade de acesso a meios
jurisdicionais de tutela indemnizatória. Simultaneamente, esta norma da
LPTA contribuiu para a manutenção de uma visão limitada da jurisdição
administrativa, na medida em que remeteu para os tribunais comuns a
competência para o conhecimento destas execuções, marcando passo no pro-
cesso de plena autonomização da jurisdição administrativa.

Perante este enquadramento legal, a doutrina administrativista foi cen-
trando a análise das questões em matéria executiva em torno da execução
das designadas “sentenças de anulação de actos administrativos”, abor-
dando as especificidades e dificuldades da execução neste domínio, desig-
nadamente o problema de delimitação objectiva do conteúdo (formalmente
indefinido) do dever de executar, da articulação das necessidades de tutela
das posições jurídicas subjectivas dos particulares com a autonomia pública
dos órgãos incumbidos da execução e da natureza pública do património
exequendo.

Ao longo dos últimos trinta anos manteve-se praticamente arredada da
reflexão doutrinária a abordagem dogmática dos problemas colocados em
matéria executiva pelas sentenças condenatórias proferidas no âmbito do con-
tencioso das “acções” e do próprio “processo de execução de sentença”.
O mesmo se verificou relativamente à questão da possibilidade de exe-
cução de títulos executivos extrajudiciais nos tribunais administrativos con-
tra entidades públicas.

Esta realidade, histórica, dogmática e legislativa, marca todo o debate
público que se desenvolveu sobre a reforma do contencioso administrativo
nos dois anos que antecederam a elaboração do Código de Processo nos Tri-
bunais Administrativos (CPTA).

Todavia, as orientações políticas do Ministro da Justiça para a reforma
do contencioso administrativo, tornadas públicas através do Despacho
n.º 1602/2001, de 15 de Janeiro de 2001, determinaram em termos gené-
ricos que “(d)eve ser possível a execução para prestação de factos ou a
entrega de coisa fungível, tal como no processo civil”, apontando claramente
para a superação do modelo vigente. Note-se, porém, que esta alusão ao
processo civil não pretendeu estabelecer um modelo de plena jurisdição exe-
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Cecília Anacoreta Correia16

cutiva semelhante ao do processo civil, uma vez que a inserção sistemá-
tica desta determinação estava enquadrada num ponto do Despacho cuja epí-
grafe era “A garantia da efectividade da decisão através de um verda-
deiro regime de execução das sentenças”. Mantinha-se, portanto, o modo
tradicional de abordagem da matéria executiva por referência estrita à exe-
cução de sentenças, nada se referindo quanto à admissibilidade de execu-
ção no contencioso administrativo do mesmo tipo de títulos executivos
admissíveis no processo civil.

Este breve enquadramento coloca-nos no ponto de partida em que se
encontrava o legislador quando, no âmbito da reforma do contencioso
administrativo, configurou o novo modelo de tutela executiva dos parti-
culares.

II — O NOVO PROCESSO EXECUTIVO

O novo regime jurídico do processo executivo introduzido pelo Código
de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), constituindo um passo
sem precedentes em matéria de tutela estruturalmente executiva das posi-
ções jurídicas dos particulares, afigura-se, antes do mais, como um dos
mais claros reflexos da profunda alteração operada pela reforma no plano
da tutela declarativa dos litígios emergentes de relações jurídicas admi-
nistrativas.

Olhando, pois, primeiramente, para o plano da tutela declarativa, veri-
fica-se que uma das principais inovações do modelo de contencioso admi-
nistrativo instituído foi a de permitir concentrar no processo declarativo todas
as possibilidades jurisdicionais de cognição declarativa relativamente a
determinada situação jurídica. Esta orientação implicou atribuir aos juízes
administrativos poderes para, logo em sede declarativa, emitir pronúncias
condenatórias. Assim, as sentenças administrativas, mesmo as que são
proferidas no âmbito de processos impugnatórios, passam a poder impor for-
malmente à Administração o dever de praticar actos administrativos, de
pagar quantias certas, de prestar factos ou de entregar coisas, o que as
pode tornar aptas a funcionar como verdadeiros títulos executivos.

Neste contexto, era inevitável atribuir aos juízes administrativos pode-
res estruturalmente executivos que garantissem no plano dos factos a efec-
tividade dos efeitos práticos das sentenças proferidas.

É assim que, logo em sede dos princípios fundamentais do CPTA, o
legislador atribui aos tribunais administrativos poderes para providenciar pela
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“concretização material do que foi determinado na sentença” (cfr. artigo 3.º,
n.º 3, CPTA) (6).

Esta afirmação torna evidente que as obrigações jurídico-administrativas
podem ser objecto de execução jurisdicional específica, à semelhança do
que sucede no âmbito das relações jurídicas privadas, e que, consequen-
temente, o poder executivo se insere no âmbito material da função juris-
dicional dos tribunais administrativos, de forma autónoma e substancialmente
distinta do poder declarativo.

Esta introdução no contencioso administrativo do conceito judicial
de execução significa que o cumprimento das obrigações da Administração
deixa de estar confinado ao plano da voluntariedade para se inserir no
âmbito da exigibilidade jurisdicional, o que constitui um reforço sem pre-
cedentes das posições jurídicas dos particulares.

Embora à primeira vista o legislador tenha enquadrado o poder exe-
cutivo dos tribunais administrativos por referência estrita à execução de sen-
tenças (7), a verdade é que a reforma do contencioso administrativo veio
refundar todo o poder jurisdicional no princípio da tutela jurisdicional
efectiva, concretizando um modelo de plena jurisdição que rompe com
toda a história do nosso contencioso administrativo.

Neste sentido, o poder jurisdicional executivo que o CPTA atribui
aos juízes administrativos no âmbito do novo modelo processual surge
funcionalizado, tal como o poder declarativo, à finalidade da tutela juris-
dicional — a efectividade da protecção dos direitos e interesses legalmente
protegidos dos particulares. Deste modo, o poder executivo consagrado não
está exclusivamente vocacionado para garantir a efectividade das decisões
jurisdicionais, ganhando um novo estatuto funcional, de garantia subjectiva
de tutela das posições jurídicas dos particulares.

O processo executivo no novo CPTA — considerações gerais 17

(6) Esta disposição é complementada pelo disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 4.º
ETAF, norma através da qual o legislador expressamente reconhece aos tribunais admi-
nistrativos a competência executiva plena para a execução de todas as sentenças por eles
proferidas, sejam estas proferidas contra a Administração ou contra os particulares.

(7) O especial destaque que a execução de sentenças obteve no momento da con-
cepção legislativa das normas relativas ao processo executivo não está apenas relacionado
com o peso da tradição legislativa e dogmática de fundamentação objectiva do poder exe-
cutivo próprio dos tribunais administrativos. Ele resulta, igualmente, da particular relevância
jurídica que o poder executivo assume no actual modelo de contencioso administrativo
quando aplicável às sentenças. Na verdade, tal como já referido, as sentenças administra-
tivas proferidas à luz das novas regras processuais podem constituir verdadeiros títulos
executivos, fruto da possibilidade de emissão de pronúncias jurisdicionais condenatórias,
mesmo no âmbito de processos impugnatórios de actos administrativos.
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Daqui resulta um enquadramento legal dos poderes executivos opo-
níveis às entidades públicas pelo poder jurisdicional com uma amplitude sem
paralelo:

i) o poder jurisdicional executivo passa a englobar tudo quanto seja
necessário à concretização material do que foi determinado na
sentença, designadamente, a “emissão de sentença que produza
os efeitos do acto administrativo devido, quando a prática e
o conteúdo deste acto sejam estritamente vinculados” (n.º 3 do
artigo 3.º CPTA);

ii) o exercício do poder executivo passa a abranger a tutela directa
das posições jurídicas subjectivas tituladas por documentos enqua-
dráveis na categoria legal de título executivo extrajudicial, tal como
previsto no n.º 3 do artigo 109.º CPTA e no n.º 3 do artigo 157.º
CPTA. Neste sentido, os particulares detentores de títulos exe-
cutivos extrajudiciais que titulem obrigações que recaiam sobre a
Administração no âmbito de relações jurídicas administrativas
deixam de estar obrigados a interpor uma acção declarativa pré-
via para obter um meio de prova da existência e da exigibilidade
da obrigação incumprida, a qual o legislador admite estar consti-
tuída em virtude da força probatória especial de determinados
documentos (artigo 46.º Código de Processo Civil ex vi no n.º 3
do artigo 157.º e artigo 1.º CPTA).

Eis a dimensão avassaladora das inovações introduzidas pela reforma
do contencioso administrativo em matéria executiva.

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 deste poder executivo residem
exclusivamente no respeito pelo princípio da separação e interdependência
de poderes, entendido à luz do CPTA como a protecção de espaços de
reserva, limitados às valorações próprias da função administrativa (cfr.
artigo 3.º, n.º 1, CPTA).

De onde resulta que, quer no que respeita ao âmbito material de medi-
das executivas que os tribunais passam a poder opor à Administração, quer
no que respeita ao suporte material a partir do qual os particulares podem
accionar esses poderes, a reforma do contencioso administrativo claramente
supera o modelo tradicional de tutela executiva dos particulares, aproxi-
mando-se, também neste domínio, dos quadros próprios do processo civil.

Cecília Anacoreta Correia18
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III — DEBILIDADES DO NOVO PROCESSO EXECUTIVO

Não obstante tudo quanto foi exposto, o novo processo executivo
apresenta algumas debilidades em aspectos que merecem ser objecto de
reflexão, e que de seguida tentaremos expor sinteticamente.

1. Falta de clareza na afirmação do princípio da plena jurisdi-
ção executiva dos tribunais administrativos (artigo 3.º, n.º 3,
vs. artigo 157.º, n.º 3, CPTA)

Como referido anteriormente, os poderes executivos dos tribunais
administrativos surgem no CPTA genericamente enquadrados por referên-
cia estrita à execução de sentenças, no âmbito do elenco dos princípios fun-
damentais do novo modelo de contencioso administrativo (cfr. n.º 3 do
artigo 3.º CPTA).

Todavia, uma leitura intra-sistemática do Código, concretamente do dis-
posto no artigo 157.º, n.º 3, CPTA, revela inequivocamente que a plena
jurisdição executiva dos tribunais administrativos tem um conteúdo nor-
mativo substancialmente mais amplo do que a mera possibilidade de exe-
cução de sentenças, abrangendo, igualmente, a tutela executiva de preten-
sões emergentes de títulos executivos extrajudiciais.

Este impressionante alargamento do âmbito tradicional da tutela executiva
conferida pelos tribunais administrativos foi concretizado através de uma
norma inserida no Título VIII do CPTA aquando da primeira alteração legis-
lativa do Código (8), através da qual o legislador pretendeu de uma forma
discreta eliminar a indesejável limitação da redacção originária do CPTA.

A verdade, porém, é que todas as restantes normas relativas ao pro-
cesso executivo permanecem exclusivamente redigidas por referência à
execução de sentenças, como se depreende de todo o Título VIII do CPTA.
Esta situação em nada contribui para uma clara e objectiva afirmação do
verdadeiro âmbito do princípio da plena jurisdição executiva dos tribunais
administrativos, uma das maiores novidades normativas da reforma do
contencioso administrativo.

O processo executivo no novo CPTA — considerações gerais 19

(8) A inclusão no âmbito normativo do artigo 157.º CPTA da possibilidade de utili-
zar o processo executivo previsto no Título VIII do CPTA para execução judicial de títu-
los executivos extrajudiciais não consta da versão originária do CPTA, tendo ocorrido na
primeira alteração legislativa operada pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro.
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Perante esta desarticulação, a doutrina tem reconhecido que “sempre
que, nos diferentes preceitos do Título VIII, se fala em execução de «sen-
tenças», deve ter-se, pois, presente que essa referência, não só compreende
os acórdãos do TCA e do STA que possuam a qualidade de títulos execu-
tivos, como se estende a outros títulos executivos que, nos termos gerais,
possam ser accionados contra a Administração” (9).

Nada se refere, porém, quanto ao facto de esta afirmação poder ser
estendida à interpretação do disposto no artigo 157.º, n.º 2, CPTA, no sen-
tido de remeter para os termos do processo civil a execução de sentenças
e de títulos executivos extrajudiciais contra os particulares.

Verifica-se, pois, no CPTA uma falta de clareza normativa na afir-
mação do princípio da plena jurisdição executiva dos tribunais adminis-
trativos que dá margem para dúvidas interpretativas numa matéria da maior
sensibilidade, que urge ultrapassar através da adequação ao âmbito normativo
do artigo 157.º, n.º 3, CPTA da redacção do artigo 3.º, n.º 3, e demais
nomes do Título VIII do CPTA.

2. Falta de clareza quanto à possibilidade de cumulação inicial de
execuções com fins diferentes (artigo 4.º vs. artigo 5.º CPTA)

O artigo 4.º CPTA consagra o princípio que alguns autores identificam
como da livre cumulação de pedidos, o qual, pela sua natureza de princí-
pio geral, se aplica a todas as formas de processo consagradas no CPTA.

Este princípio confere a possibilidade de ser objecto de um único
processo judicial o conjunto das posições jurídicas subjectivas do autor, que
apresentem entre si uma relação de conexão material, tendo o legislador abo-
lido todos os entraves formais que tradicionalmente impediam as possibi-
lidades de cumulação. Complementado pelo princípio da disponibilidade
das partes sobre o objecto processual, o princípio da livre cumulação de
pedidos impõe sobre o tribunal o dever de conhecer todos os pedidos for-
mulados pelo demandante, tal como vem expressamente concretizado no
n.º 1 do artigo 95.º CPTA.

A forma como hoje se encontra enquadrada a matéria da cumulação
de pedidos é verdadeiramente inovadora. O princípio da cumulação de pedi-
dos atribui aos particulares uma liberdade de conformação do objecto pro-
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(9) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código de
Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, pág. 783.
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cessual que contrasta frontalmente com a forma tradicional de delimitação
do objecto processual no regime de contencioso administrativo anterior,
onde, por regra, cada pedido correspondia a um meio processual específico.
Essa rigidez do objecto de cada meio processual tornava escassas as pos-
sibilidades de cumulação de pedidos e levou a que os tribunais adminis-
trativos proferissem inúmeras decisões formais de inadequação do meio pro-
cessual, em prejuízo da análise de fundo das pretensões dos particulares e
do funcionamento dos tribunais superiores, obrigados a intervir em sede de
recurso sobre questões formais de admissibilidade do meio processual
escolhido.

Ao contrário do que sucede no processo civil, o artigo 4.º CPTA não
preclude a possibilidade de cumulação de pedidos que correspondam a
diferentes formas de processo. Os critérios de conexão previstos para a
admissibilidade da cumulação são de natureza substancial e não formal,
reportando-se a uma conexão que tanto pode ser jurídica como factual (10).
Assim, pode o autor cumular vários pedidos principais relativos à mesma
causa de pedir (11) (primeira parte da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º
CPTA), bem como pedidos que apresentem entre si uma relação de pre-
judicialidade ou de dependência, nomeadamente por se inscreverem no
âmbito da mesma relação jurídica material (segunda parte da alínea a) do
artigo 4.º e alínea a) do n.º 4 do artigo 47.º CPTA). Não sendo a causa
de pedir a mesma, ou não havendo relação de prejudicialidade ou depen-
dência entre os pedidos, o legislador admite a cumulação de pedidos que
dependam essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da inter-
pretação e aplicação dos mesmos princípios ou regras de direito (alínea b)
do artigo 4.º e alínea b) do n.º 4 do artigo 47.º CPTA) (12).
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(10) MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Estatuto dos Tri-
bunais Administrativos e Fiscais e Código de Processo nos Tribunais Administrativos ano-
tados, Vol. I, Almedina, 2004, pág. 133.

(11) Um pedido de impugnação de um acto administrativo refere-se a tantas causas
de pedir quanto as causas de invalidade que invoca (cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA,
Cumulação de pedidos e cumulação aparente no contencioso administrativo, Cadernos de
Justiça Administrativa, n.º 34, Julho/Agosto de 2002, págs. 33 e 34). De acordo com o dis-
posto no n.º 4 do artigo 498.º Código de Processo Civil, “(h)á identidade de causa de
pedir quando a pretensão deduzida nas duas acções procede do mesmo facto jurídico.
(…); nas acções constitutivas e de anulação é o facto concreto ou a nulidade específica que
se invoca para obter o efeito pretendido”.

(12) Como requisito geral das várias formas de cumulação exige-se, naturalmente, que
todos os pedidos cumulados pertençam ao âmbito da jurisdição administrativa, sob pena de
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No caso de os pedidos cumulados corresponderem a diferentes formas
de processo, a harmonização da tramitação aplicável é estabelecida no
artigo 5.º CPTA, pela regra da aplicação da “forma da Acção Administra-
tiva Especial, com as adaptações que se revelem necessárias” (n.º 1 do
artigo 5.º CPTA). Esta solução surge por referência à estrutura dualista que
o CPTA faz das formas do processo declarativo — Acção Administrativa
Comum/Acção Administrativa Especial — na medida em que pressupõe que,
pelo menos, um dos pedidos corresponda à tramitação da Acção Admi-
nistrativa Especial (13). Esta regra de harmonização processual não se
adequa, pois, às situações em que nenhum dos pedidos cumulados cor-
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absolvição da instância relativamente ao pedido para o qual o tribunal não seja competente
em função da matéria (n.º 2 do artigo 5.º CPTA). Se esse pedido for relativo a questão pre-
judicial de que depende o conhecimento dos demais, o juiz pode suspender a instância
até que o tribunal competente pertencente a outra jurisdição se pronuncie (n.º 2 do artigo 15.º
CPTA). Caso a competência para a apreciação de pedidos pertença a tribunais de diferentes
categorias, o Código estabelece que é sobre o tribunal superior que recai o dever de conhe-
cer todos os pedidos (n.º 1 do artigo 21.º CPTA). Se a competência para a apreciação dos
vários pedidos pertencer a tribunais diversos por força das regras de competência territo-
rial, o autor pode escolher qualquer deles para a propositura da acção, mas se a cumula-
ção disser respeito a pedidos entre os quais haja uma relação de dependência ou de sub-
sidiariedade, a acção deve ser proposta no tribunal competente para apreciar o pedido
principal (n.º 2 do artigo 21.º CPTA).

Como requisito específico da cumulação simples, Miguel Teixeira de Sousa realça a
necessidade de compatibilidade substantiva dos efeitos decorrentes dos pedidos formulados,
“dado que o autor pretende a procedência de todos eles” (MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Cumu-
lação de pedidos e cumulação aparente no contencioso administrativo, Cadernos de Jus-
tiça Administrativa, n.º 34, Julho/Agosto de 2002, pág. 35).

(13) A escolha da tramitação da Acção Administrativa Especial como regra da har-
monização fundamenta-se no facto de esta acção corresponder à forma de processo que se
estrutura atendendo às especificidades processuais directamente relacionadas com o exer-
cício da função administrativa.

Por sua vez, a referência às “adaptações que se revelem necessárias” contida na
redacção do n.º 1 do artigo 5.º CPTA apela ao princípio da adequação formal contido no
Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe ao juiz adaptar o processado à cumu-
lação autorizada” (n.º 3 do artigo 31.º CPC) e, designadamente, “determinar a prática dos
actos que melhor se ajustem ao fim do processo, bem como as necessárias adaptações
(artigo 265.º-A CPC). Este dever de adequação formal que recai sobre o juiz administra-
tivo deve ser realizado de acordo com o sistema de princípios do próprio CPTA, devendo
ser adaptada a tramitação de forma a garantir um estatuto de igualdade efectiva entre as par-
tes (artigo 6.º CPTA), a promover a emissão de pronúncias sobre o mérito das preten-
sões formuladas (artigo 7.º CPTA) e a assegurar o andamento célere e eficaz do processo
(artigo 8.º CPTA).
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responda à Acção administrativa Especial, mas sim às diversas formas de
Processos Urgentes ou de Processo Executivo, cujas tramitações próprias
estão reguladas, respectivamente, no Título IV do CPTA e no Título VIII
do CPTA.

Atendendo a este facto, e a que o elenco exemplificativo de pedidos
cumuláveis do n.º 2 do artigo 4.º CPTA apenas se refere à cumulação de
pedidos de natureza declarativa, podemos concluir que em matéria de
cumulação, o legislador tropeçou numa contradição indesejável: por um lado,
delimitou as possibilidades de cumulação de pedidos a partir de critérios
materiais, abrindo todas as possibilidades de cumulação independente-
mente da forma de processo respeitante a cada um dos pedidos cumulados;
por outro lado, apenas indicou exemplos de cumulação de pedidos decla-
rativos próprios dos dois tipos de acções principais declarativas, ignorando
todas as demais formas de processo.

Não é, porém, possível partir desta contradição para afirmar liminar-
mente a impossibilidade de cumulação de pedidos com base em argu-
mentos formais, uma vez que, como já referido, quer a natureza jurídica do
artigo 4.º enquanto princípio jurídico fundamental (14), quer a delimitação
da possibilidade de cumulação a partir de critérios substanciais e não for-
mais, implicam que o princípio da livre cumulação de pedidos se estenda
a todas as formas de processo previstas no CPTA.

Centrando esta questão no plano executivo, destes elementos resulta
a impossibilidade de ser validamente afastada a cumulação inicial de pedi-
dos de execução com fins diferentes, desde que se verifique algum dos cri-
térios de conexão a que se refere o artigo 4.º CPTA (15).

A utilidade da cumulação de pedidos a que correspondam formas de
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(14) Note-se que a força jurídica de uma princípio jurídico fundamental implica que
os valores jurídicos por si veiculados presidam à interpretação e aplicação das novas regras
processuais e que, na busca de soluções práticas de aplicação do novo regime, se encon-
trem, na maior medida possível e dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes,
soluções compatíveis com a realização desses valores.

(15) A possibilidade de cumulação de pedidos declarativos em sede executiva vem pre-
vista de modo casuístico em várias disposições do Título VIII: em sede de execução para
prestação de factos ou de coisas, o CPTA admite que, juntamente com os pedidos de natu-
reza executiva, sejam cumulados pedidos de natureza declarativa, designadamente, o pedido
de declaração sobre existência de causa legítima de inexecução (artigo 163.º CPTA), o
pedido de declaração de nulidade dos actos desconformes com a sentença, bem como, a anu-
lação daqueles que mantenham sem fundamento válido a situação ilegal (n.º 3 do artigo 164.º
CPTA) e o pedido de indemnização moratória (n.º 4 do artigo 164.º CPTA).
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processo executivo distintas assume enorme significado prático no con-
tencioso administrativo, designadamente pelo facto de o novo modelo de
impugnação de actos administrativos permitir obter em sede declarativa
sentenças anulatórias que, simultaneamente, condenam ao pagamento de
quantias indemnizatórias, bem como, à pratica de outros actos e opera-
ções necessários à reconstituição da situação actual hipotética. Sempre
que a Administração não cumpra pontualmente o dever de executar este tipo
de pronúncias e o particular pretenda requerer as providências necessárias
à reparação efectiva da sua posição jurídica em concretização do foi juris-
dicionalmente determinado, está hoje desonerado, através da possibilidade
de cumulação de pedidos, da necessidade de interposição de processos
executivos autónomos, podendo concentrar num único processo todas as suas
pretensões executivas.

O grau de inovação que esta possibilidade de cumulação de pedidos
executivos apresenta relativamente ao processo civil aconselharia a que a
possibilidade de cumulação inicial de execuções com fins diferentes fosse
enquadrada expressamente, seja em sede dos Disposições Fundamentais do
CPTA (Capítulo I do Título I do CPTA), seja em sede das Disposições
Gerais do processo executivo (Capítulo I do Título VIII do CPTA). Do
mesmo modo, deveria ser revista a regra ou o princípio de harmonização
tramitacional, uma vez que o critério apresentado pelo artigo 5.º CPTA é
manifestamente desadequado para efeitos de harmonização da tramitação
a seguir em caso de cumulação de pedidos estruturalmente executivos.
À luz da actual redacção do art. 5.º CPTA existe, na verdade, uma ver-
dadeira lacuna relativamente à harmonização processual da tramitação no
caso de cumulação de pedidos de execução para pagamento de quantia certa
com pedidos de execução de prestação de factos ou de coisas, uma vez que
esta norma remete para a tramitação de uma forma de processo estrutu-
ralmente declarativa.

Para colmatar esta lacuna, de acordo com o disposto no artigo 1.º
CPTA, deve recorrer-se à aplicação subsidiária das regras do Código de Pro-
cesso Civil, em busca de solução que necessariamente há-de ser compatí-
vel com a salvaguarda dos princípios fundamentais do processo adminis-
trativo, previstos no CPTA, designadamente com a eficácia do artigo 4.º
CPTA.

Em nosso entendimento, tal solução pode ser encontrada mediante
aplicação analógica da alínea c) do n.º 1 do artigo 53.º CPC, norma que
directamente enquadra uma situação de cumulação inicial de pedidos de exe-
cução a que correspondem formas de tramitação diversa, remetendo para
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o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 31.º CPC. De acordo com o n.º 2 do
artigo 31.º CPC “(q)uando aos pedidos correspondam formas de processo
que, embora diversas, não sigam uma tramitação manifestamente incom-
patível, pode o juiz autorizar a cumulação, sempre que nela haja inte-
resse relevante ou quando a apreciação conjunta das pretensões seja indis-
pensável para a justa composição do litígio”.

Esta solução que resulta das regras do Código de Processo Civil per-
mite não excluir à partida a possibilidade de cumulação inicial de exe-
cuções e, ao mesmo tempo, acolher o princípio da adequação formal que
preside à lógica do artigo 5.º CPTA (16). Trata-se, pois, de uma forma de
preenchimento de lacunas inteiramente compatível com o sistema de prin-
cípios fundamentais do CPTA. De acordo com esta solução, sobre o juiz
recairá o poder-dever de realizar um juízo de prognose de desenvolvi-
mento da tramitação processual que a cumulação de execuções com fins dis-
tintos implica, de modo a ponderar se a complexidade dessa cumulação é
susceptível de inviabilizar a operatividade prática da mesma. Por analo-
gia com a solução prevista no n.º 4 do artigo 31.º CPC, caso o juiz entenda
que há inconveniente grave em que os pedidos sejam instruídos, discuti-
dos e julgados conjuntamente, oficiosamente ou a requerimento de algum
dos exequentes, não obstante a verificação dos requisitos da cumulação
deve determinar, em despacho fundamentado, a notificação do autor para
indicar, no prazo fixado, qual o pedido ou os pedidos que continuarão a ser
apreciados no processo, sob cominação de, não o fazendo, ser o réu absol-
vido da instância quanto a todos eles.

Neste sentido, o condicionamento da possibilidade de cumulação de
pedidos deve ocorrer mediante uma ponderação casuística, de acordo com
um juízo jurisdicional de proporcionalidade entre esse interesse proces-
sual na cumulação e os inconvenientes processuais que a mesma possa
acarretar.

O interesse processual da concentração dos pedidos num só processo
reside, desde logo, em benefícios de ordem subjectiva, que advêm da pon-
deração e tramitação conjuntas de questões conexas, resultando numa defi-
nição mais estável da subjacente situação jurídica (17), e da minimização
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(16) No sentido de que o artigo 31.º, n.º 2, CPC, resulta da aplicação do princípio da
adequação penal, cfr. JOSÉ LEBRE DE FREITAS/JOÃO REDINHA/RUI PINTO, Código de Processo
Civil Anotado, Vol. 1.º, Coimbra Editora, 1999, pág. 109.

(17) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Pretensões materiais, pronúncias judiciais e sua
execução na reforma do contencioso administrativo, 2.ª mesa redonda do Colóquio da
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dos custos processuais. Neste sentido, a cumulação de pedidos constitui
uma concretização do princípio da tutela jurisdicional efectiva (18).

Simultaneamente, a cumulação de pedidos vem aliviar o sistema de
administração de justiça da multiplicação de processos autónomos e do
respectivo expediente burocrático, o que, para além de benefícios de eco-
nomia processual, liberta os juízes para o exercício da sua função jurisdi-
cional (19).

3. Necessidade de introdução de critérios de repartição territorial
da competência relativamente à execução de títulos executi-
vos extrajudiciais

Em matéria de competência para a execução de sentenças, o Esta-
tuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (“ETAF”) faz recair a regra
sobre o tribunal que proferiu a decisão em primeira instância, o que se aplica
ao caso de sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Administrativo em
primeira instância (cfr. alínea d) do n.º 1 do artigo 24.º, artigo 37.º e n.º 1
do artigo 44.º, todos do ETAF) (20). Esta regra exprime uma forma de
repartição de competências distinta da que se verifica na jurisdição civil,
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Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, Reforma do Contencioso Admi-
nistrativo — o debate universitário (trabalhos preparatórios), Vol. I, Coimbra Editora, 2003,
pág. 647.

(18) Sobre a importância deste critério e a sua relação com o princípio da tutela
jurisdicional efectiva cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Falta de interesse processual no
contencioso administrativo, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 7, Janeiro/Fevereiro
de 1998, pág. 29, e MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Cumulação de pedidos e cumulação apa-
rente no contencioso administrativo, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 34, Julho/Agosto
de 2002, pág. 34.

(19) MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Estatuto dos Tri-
bunais Administrativos e Fiscais e Código de Processo nos Tribunais Administrativos ano-
tados, Vol. I, Almedina, 2004, pág. 133.

(20) O ETAF não atribui competência executiva ao Tribunal Central Administrativo,
embora este tribunal mantenha competência em primeira instância para conhecer das acções
de regresso propostas pelo Estado no âmbito de acções de responsabilidade civil por actos
praticados por juízes ou magistrados do MP no exercício das suas funções nos tribunais admi-
nistrativos ou tributários (alínea c) do artigo 37.º ETAF). Na falta de disposição expressa
sobre a competência para execução destas decisões, entende Vieira de Andrade que esta com-
petência pertence aos tribunais administrativos de círculo, que dispõem de competência
residual (n.º 1 do artigo 44.º ETAF) — cfr. VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa,
Almedina, 6.ª edição, 2004, págs. 379 e 380.
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onde, por regra, os tribunais superiores não têm competência executiva
(artigo 91.º CPC) (21).

À luz do CPTA não é, porém, claro o modo de repartição da compe-
tência territorial dos tribunais administrativos para execução de títulos exe-
cutivos extrajudiciais. Os critérios gerais em matéria de competência ter-
ritorial — artigos 16.º a 22.º CPTA — apontam para o critério da residência
do autor, por razões de aproximação da justiça aos cidadãos. Todavia, o
critério tradicionalmente adoptado pelo Código de Processo Civil em maté-
ria de execução é o do foro obrigacional, atendendo à operatividade e efi-
ciência das diligências de execução. Sensíveis a esta vertente indispensável
da efectividade executiva, MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS FERNAN-
DES CADILHA defendem a aplicação supletiva deste critério da lei proces-
sual civil (22), embora ele tenha sido recentemente alterado em 2006 para
o critério do domicílio do executado, por razões de descongestionamento
de determinados tribunais (cfr. Lei n.º 14/2006, de 26 de Abril).

Em todo o caso, a aplicação subsidiária das regras do processo civil
apenas se admite nos casos em que existe no CPTA uma lacuna, o que em
matéria de competência parece não acontecer, atendendo a que o legisla-
dor estabeleceu princípios gerais que, pela sua natureza normativa, têm
um âmbito de aplicação generalizado.

Em face do exposto, julgamos ser da maior conveniência a introdução
no CPTA de critérios específicos de repartição da competência em maté-
ria executiva, uma vez que o critério geral da residência do autor não se
afigura como o mais adequado para este tipo de matéria.

4. Necessidade de introdução de regras clarificadoras sobre o
âmbito de aplicação do processo executivo

O processo executivo especificamente previsto no Título VIII do CPTA
não se destina a regular todas as execuções que recaem sobre a competência
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(21) Contra a solução do ETAF pronunciou-se ao longo da discussão pública sobre
a reforma do contencioso administrativo PEDRO ÁLVARO CAFÉ, segundo o qual em nenhuma
circunstância o Tribunal Central Administrativo e o Supremo Tribunal Administrativo deve-
riam ter competência executiva (cfr. PEDRO ÁLVARO CAFÉ, O processo dos tribunais admi-
nistrativos. Unidade ou pluralidade de meios processuais, Colóquio da Faculdade de
Direito da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), Reforma do Contencioso Adminis-
trativo — o debate universitário (trabalhos preparatórios), Vol. I, Ministério da Justiça/Coim-
bra Editora, 2003, pág. 754, nota 14).

(22) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, págs. 814 e 847.
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dos tribunais administrativos, já que a primeira das disposições gerais do
Título VIII do CPTA — o artigo 157.º — procede à restrição subjectiva do
respectivo âmbito de aplicação.

De acordo com esta disposição, o processo executivo aplica-se apenas
às execuções promovidas nos tribunais administrativos contra as “entida-
des públicas”, expressão que abrange ministérios ou pessoas colectivas
de direito público, nos termos consagrados no artigo 10.º CPTA. Por sua
vez, as execuções promovidas contra particulares processam-se de acordo
com as regras dispostas na lei processual civil.

Sucede, porém, que a doutrina tem sido consensual a referir que o n.º 2
do artigo 157.º CPTA não afasta a aplicação a certo tipo de execuções
movidas contra particulares do processo executivo administrativo previsto
no Título VIII do CPTA. Em termos muito sintéticos, a doutrina entende
que recaem sobre o âmbito de aplicação do processo executivo previsto e
regulado no Título VIII do CPTA: i) as execuções relativamente às quais
se verifique um substrato material que justifique a especificidade deste
processo executivo, pelo facto de a execução incidir sobre prestações típi-
cas de direito público, como a prática ou eliminação de actos administra-
tivos (23); ii) as execuções relativamente às quais se verifique um substrato
subjectivo que justifique a especificidade deste processo executivo, por
estarem em causa entidades sujeitas às limitações de penhorabilidade de bens
típicas das pessoas colectivas de direito público (24) (25).

Igualmente o facto de a execução incidir sobre obrigações solidárias
de entidades públicas e privadas, impostas por sentença condenatória pro-
ferida em acção declarativa na qual essas entidades tenham intervindo em
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(23) RUI CHANCERELLE DE MACHETE, Execução de sentenças administrativas, Cader-
nos de Justiça Administrativa, n.º 34, pág. 60. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNAN-
DES CADILHA, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina,
2005, pág. 781.

(24) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, págs. 781 e 782.

(25) O facto de a aplicação às entidades públicas do conceito judicial de execução ter
surgido originariamente no âmbito do processo civil justifica que as regras sobre limitações
à penhora de bens públicos constem do Código de Processo Civil e não de disposições de
direito administrativo. Neste sentido, dispõe o n.º 1 do artigo 823.º CPC que “Estão isen-
tos de penhora, salvo tratando-se de execução para pagamento de dívida com garantia real,
os bens do Estado e das restantes pessoas colectivas públicas, de entidades concessioná-
rias de obras ou serviços públicos ou de pessoas colectivas de utilidade pública, que se
encontrem especialmente afectados à realização de fins de utilidade pública”.
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litisconsórcio passivo voluntário, tem levado alguns autores a defender a
aplicação do processo de execução previsto no CPTA a entidades privadas,
como forma de evitar que se apliquem aos executados regimes proces-
suais diferentes, a permitir a apreciação conjunta da execução e a justa
composição do litígio (26).

Em face do exposto, pode concluir-se que é a especificidade do subs-
trato material da execução ou a especificidade do substrato subjectivo dos
executados que ditam a existência de um processo executivo administrativo
delineado com base em soluções normativas diferenciadas e em mecanis-
mos de execução inexistentes no processo executivo civil (27). De onde se
infere que a instituição do processo executivo especificamente delineado no
CPTA não tem como fim conceder qualquer estatuto processual de vanta-
gem aos executados mas sim conferir tratamento processual adequado a rea-
lidades que assim o exigem. Neste sentido o processo executivo admi-
nistrativo está em perfeita harmonia com o dever de respeito pelo princípio
da igualdade processual entre entidades públicas e privadas, na medida
em que permite tratar diferente o que é diferente. Simultaneamente, a
diferenciação introduzida por este processo executivo permite uma mais efec-
tiva tutela das posições jurídicas dos particulares exequentes, na medida em
que faculta aos particulares medidas alternativas às limitações à penhora-
bilidade de bens, próprias das pessoas colectivas de direito público (28).
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(26) RUI CHANCERELLE DE MACHETE, Execução de sentenças administrativas, Cader-
nos de Justiça Administrativa, n.º 34, pág. 60. Opinião corroborada por VIEIRA DE ANDRADE,
A Justiça Administrativa, Almedina, 6.ª edição, 2004, pág. 403.

(27) Como exemplo de medidas de execução inexistentes no processo civil refira-se,
concretamente, a emissão de sentença substitutiva dos efeitos de um acto administrativo legal-
mente devido (n.º 6 do artigo 167.º e n.º 5 do artigo 179.º), a possibilidade de decretamento
judicial de compensação de créditos do exequente com eventuais dívidas que o onerem para
com a mesma pessoa colectiva ou o mesmo ministério, a possibilidade de obtenção do
pagamento, por conta da dotação orçamental inscrita à ordem do Conselho Superior dos Tri-
bunais Administrativos e Fiscais (n.º 2 do artigo 170.º CPTA). Como forma de processo
executivo exclusivamente prevista no CPTA, refira-se o processo de execução de senten-
ças de anulação de acto administrativo, o qual permite um tipo de intervenção jurisdicio-
nal impossível de obter no processo executivo civil, estritamente delineado para alcançar
directamente uma tutela estruturalmente executiva, razão pela qual, ao abrigo do Código de
Processo Civil, uma sentença de anulação não constitui título bastante para fundamentar um
processo executivo (alínea a) do n.º 1 do artigo 46.º CPC a contrario).

(28) Atendendo a que estas especificidades existem sempre que o exequente é uma
pessoa colectiva de direito público, mesmo no caso de relações jurídicas privadas, MÁRIO
AROSO DE ALMEIDA e C. A. FERNANDES CADILHA defendem, inclusivamente, a necessidade
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Atendendo a esta lógica que subjaz à aplicação do processo executivo
administrativo, parece-nos possível e desejável introduzir no CPTA regras
que aperfeiçoem determinados aspectos relacionados com o respectivo
âmbito de aplicação.

Em primeiro lugar, sempre que o processo de execução deva ser apli-
cado a entidades privadas exclusivamente pelo facto de a execução incidir
sobre prestações típicas de direito público, faz todo o sentido consagrar nor-
mativamente a não obrigatoriedade de prévia tentativa de compensação de
créditos ou de pagamento por conta da dotação orçamental inscrita à
ordem do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (n.º 2
do artigo 170.º vs. n.º 8 do artigo 172.º CPTA). Na realidade, não estando
essas entidades executadas sujeitas às limitações de penhorabilidade de
bens típicas das pessoas colectivas de direito público, não há qualquer
razão para que fiquem subtraídas à aplicação directa dos mecanismos de
execução patrimonial próprios do processo executivo civil. Nestas situa-
ções, uma aplicação rígida das regras que estabelecem prioridades na apli-
cação de certas medidas de execução diminui injustificadamente as garan-
tias de satisfação célere dos direitos violados dos exequentes, sendo por isso
contrária ao princípio da tutela jurisdicional efectiva.

Não havendo disposição expressa que formalmente permita, nas referi-
das situações, não aplicar as regras da prioridade de determinadas medidas
de execução, julgamos possível o exequente invocar o princípio da adequa-
ção formal, previsto no artigo 265.º-A CPC, de modo a fazer recair sobre o
juiz o dever de adaptar as regras do processo executivo previsto no Título VIII
do CPTA à necessidade de aplicação imediata do regime de penhora e venda
de bens do executado em lugar da aplicação dos mecanismos de compensação
de créditos e de pagamento por conta da dotação orçamental.

Em segundo lugar, o âmbito de aplicação do processo executivo admi-
nistrativo deve ser estendido às execuções de sentenças proferidas contra a
Administração Fiscal pelos tribunais tributários e pelas secções de conten-
cioso tributários dos tribunais administrativos superiores, domínio onde se
verificam os critérios da especificidade do substrato objectivo e subjectivo
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de introduzir no processo de execução previsto no CPC alguns dos instrumentos previstos
no Título VIII do CPTA ou, no imediato, de permitir que a dotação orçamental inscrita à
ordem do CSTAF responda para suprir o pagamento de quantias executadas contra entidades
públicas fora do âmbito da jurisdição administrativa (MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A.
FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
Almedina, 2005, pág. 787).
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da execução. Em bom rigor, esta solução é já hoje possível à luz das regras
de direito do processo tributário. No Código de Procedimento e Processo
Tributário existe, de facto, uma lacuna relativamente à tramitação das exe-
cuções de sentenças dirigidas contra a Administração Fiscal em matéria tri-
butária (29). Na falta de disposição expressa que determine as regras de tra-
mitação aplicáveis, o próprio CPPT estabelece que são de aplicação supletiva,
de acordo com a natureza dos casos omissos, entre outras, as normas sobre
processo nos tribunais administrativos (alínea c) do artigo 2.º CPPT). Ora,
a aplicação deste processo executivo, designadamente dos mecanismos de exe-
cução que o CPTA institui no artigo 172.º, afigura-se útil e adequada à
natureza do caso omisso, uma vez que este processo está especificamente con-
cebido para atender às especificidades próprias de uma execução dirigida con-
tra uma entidade pública, que, em termos gerais, justificam o recurso às
soluções alternativas para a satisfação dos créditos dos particulares. Neste
sentido, as regras do processo executivo previsto no CPTA poderão ter um
âmbito objectivo de aplicação que se estende para além das relações jurídicas
administrativas, aplicando-se directamente às execuções de sentenças pro-
feridas em matéria fiscal contra a Administração Fiscal.

5. Deficiente enquadramento das medidas de execução (em fun-
ção da forma de processo e de regras de prioridade na sua apli-
cação)

As propostas de aperfeiçoamento das regras que delimitam o âmbito
de aplicação do processo executivo previsto no Título VIII do CPTA,
avançadas no ponto precedente, estão directamente relacionadas com o
facto de o CPTA proceder de modo desajustado ao enquadramento das
medidas de execução aplicáveis neste processo. Em detrimento da afirmação
de um princípio da não tipicidade das medidas de execução ou da tipifi-
cação exemplificativa destas medidas, o legislador consagrou medidas de
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(29) Este é apenas um dos aspectos da necessidade urgente de adequação do CPPT
às exigências constitucionais decorrentes da consagração expressa do princípio da tutela juris-
dicional efectiva e da consequente garantia da plena jurisdição dos tribunais tributários, à
qual se opõe a delimitação tipificada do processo judicial tributário, ínsita no artigo 97.º
CPPT. Esta desconformidade constitucional das limitações do processo judicial tributário
torna-se gritante se se atender ao facto de que, em matéria tributária, o Estado aparece
particularmente vestido do seu ius imperii e actua essencialmente de forma ablativa no
que se refere ao património dos particulares.
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execução em função das formas de processo executivo e estabeleceu regras
de prioridade na sua aplicação, imprimindo à execução uma rigidez inde-
sejável que faz sobressair incongruências inexplicáveis entre as medidas pre-
vistas nas várias formas de execução existentes.

A título de exemplo, atente-se no artigo 177.º, n.º 6, CPTA, norma que
enquadra o pagamento escalonado da dívida exequenda como uma medida
própria do processo de execução de sentença de anulação (previsto no
Capítulo IV do Título VIII do CPTA), e não como do processo de execu-
ção para pagamento de quantia certa (previsto no Capítulo III do Título VIII
do CPTA).

Repare-se, igualmente, no disposto no artigo 177.º, n.º 8, CPTA, norma
que se refere ao modo de execução para pagamento de quantia, ao abrigo
do qual o particular está obrigado a informar o Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais da situação de inexecução e a solici-
tar-lhe que emita no prazo de 30 dias a correspondente ordem de pagamento
por conta da dotação orçamental existente. Esta formalidade, sendo obri-
gatória para que a execução possa prosseguir nos termos do regime de
penhora e venda de bens do executado próprio do processo civil, corres-
ponde a uma via de pagamento inexequível sempre que no ano em causa
não seja inscrita a verba necessária ao preenchimento da referida dotação
orçamental, como aconteceu reiteradamente desde a entrada em vigor da
reforma do contencioso administrativo (2004) até hoje (2007).

Em face do exposto, julgamos que as medidas de execução aplicáveis
no âmbito do processo executivo previsto no Título VIII do CPTA deve-
riam ser objecto de um novo enquadramento, através do qual o legislador
tornasse claro que a sua tipificação é meramente exemplificativa, que qual-
quer das medidas previstas pode ser aplicada em qualquer forma de pro-
cesso executivo, desde que assim o exijam as circunstância, eliminando-se
as regras da prioridade da sua aplicação. Deste modo os particulares pode-
riam, designadamente, requerer directamente a aplicação das medidas de exe-
cução previstas na lei processual civil sempre que existissem bens penho-
ráveis na esfera jurídica da entidade executada e fosse público, e notória,
a inexistência de verba ou cabimentação orçamental à ordem do Conselho
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (30).
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(30) Sobre esta matéria foram já introduzidas importantes alterações pelo artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, diploma que em anexo aprovou a nova
lei sobre a Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado.
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À semelhança do referido anteriormente, na falta de regras que expres-
samente o permita, julgamos que o exequente pode solicitar ao juiz, sempre
que as circunstâncias o justifiquem e em nome do princípio da adequação
formal, uma adaptação das regras do processo executivo à necessidade de
aplicação directa do regime de penhora e venda de bens do executado.

6. Necessidade de permitir a execução imediata de actos admi-
nistrativos eficazes

O CPTA estipula como uma espécie de título executivo extrajudicial,
passível de servir de base a um processo executivo dirigido contra a pró-
pria Administração, o acto administrativo inimpugnável de que resulte um
direito para um particular e a que a Administração não dê a devida exe-
cução (n.º 3 do artigo 157.º CPTA).

No âmbito dos princípios fundamentais que enformam o novo modelo
de contencioso administrativo, o acto administrativo constitui título executivo
relativamente às obrigações cujo cumprimento não envolva ou pressupo-
nha valorações ou juízos próprios do exercício da função administrativa (cfr.
artigo 3.º, n.os 1 e 3, CPTA), i.e., obrigações que o acto administrativo
titule como certas, líquidas (31) ou determinadas e exigíveis.

São, designadamente, susceptíveis de execução contra a Administra-
ção os actos administrativos que impliquem obrigações de facere, que
tanto podem consistir na emissão de actos jurídicos como na realização de
“meras actuações administrativas, materiais, técnicas ou «reais»” (32).
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(31) Obrigações líquidas ou liquidáveis através de mero cálculo aritmético, por apli-
cação analógica do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 46.º CPC.

(32) MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA parecem enten-
der que existe uma coincidência material entre o objecto ou fim processual do processo de
execução de acto administrativo e o de uma acção administrativa comum que vise a con-
denação da Administração ao cumprimento de deveres de prestar constituídos por acto
administrativo, a que se refere a alínea e) do n.º 2 do artigo 37.º CPTA (cfr. MÁRIO ESTE-
VES DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA Estatuto dos Tribunais Administrativos
e Fiscais e Código de Processo nos Tribunais Administrativos anotados, Vol. I, Almedina,
2004, pág. 270). Tal entendimento não nos parece, porém, rigoroso. Na verdade, a via exe-
cutiva apresenta-se como o meio adequado para exigir de imediato a concretização mate-
rial ou o cumprimento de obrigações decorrentes de um acto administrativo que esteja
apto a funcionar como título executivo suficiente para fundar a execução. Para o efeito,
desse acto têm de resultar formalmente obrigações exequendas, ou seja, certas, líquidas e
exigíveis. Ao invés, a via declarativa pressupõe a necessidade de uma intervenção juris-
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Como exemplos de actos administrativos cujo conteúdo abrange obrigações
exequendas que recaem sobre a própria Administração a doutrina aponta
os actos que reconheçam ao particular o direito a uma prestação em
dinheiro (33) — como a “concessão de uma pensão” (34) ou o “proces-
samento de vencimentos” (35) —, a entrega de bens ou documentos (36), a
correcção, bloqueio ou extinção de dados ou informações (37), a atribuição
de um número de telefone (38), entre muitas outras (39).
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dicional de natureza declarativa, uma vez que se destina a obter a condenação judicial ao
cumprimento de obrigações que ainda não se afiguram formalmente determinadas, líquidas
ou exigíveis. Não existe, pois, qualquer sobreposição de meios processuais de tutela juris-
dicional mas sim duas vias processuais que visam conferir tutela jurisdicional a posições
jurídicas estruturalmente diversas. E note-se que a possibilidade de acesso directo ao pro-
cesso executivo, que o CPTA vem admitir com base na admissibilidade de execução de títu-
los executivos extrajudiciais, significa que a via executiva não tem hoje necessariamente de
ceder a prioridade à via declarativa.

(33) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, pág. 784.

(34) CARLA AMADO GOMES, Contributo para o estudo das operações materiais da
Administração Pública e do seu Controlo Jurisdicional, Coimbra editora, 1999, pág. 112.

(35) VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa, Almedina, 6.ª edição, 2004,
pág. 191.

(36) ROGÉRIO EHRHARDT SOARES, Direito Administrativo, Coimbra, 1978, pág. 208.
(37) MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Estatuto dos Tri-

bunais Administrativos e Fiscais e Código de Processo nos Tribunais Administrativos ano-
tados, Vol. I, Almedina, 2004, pág. 270.

(38) CARLA AMADO GOMES, Contributo para o estudo das operações materiais da
Administração Pública e do seu Controlo Jurisdicional, Coimbra editora, 1999, pág. 112.

(39) Embora a lei se refira exclusivamente a actos administrativos constitutivos de
direitos, tem sido reconhecido pela doutrina que os actos constitutivos de interesses na
esfera jurídica de terceiros podem, igualmente, constituir títulos executivos, habilitando
esses terceiros a instaurar um processo de execução judicial contra a Administração.
O exemplo referido reporta-se às deliberações de demolição de uma construção não licen-
ciada, no caso de a Administração não dar execução a essa ordem quando esta não seja aca-
tada pelo destinatário (cfr. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comen-
tário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, pág. 784, e
VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa, Almedina, 6.ª edição, 2004, pág. 404). Esta
questão remete-nos para o problema da delimitação do âmbito da legitimidade processual em
processo executivo, a qual extravasa o objecto desta exposição atendendo ao seu grau de com-
plexidade. Refira-se, apenas, que nos parece difícil de aceitar que a legitimidade activa
em processo executivo assente efectivamente nos critérios da legitimidade activa consagra-
dos no artigo 9.º CPTA, cuja aplicação permitiria reconhecer legitimidade para iniciar um
processo executivo a quem demonstre ter um interesse — legalmente protegido ou metain-
dividual qualificado — na relação jurídica exequenda. Por razões de certeza e de segurança
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Por via desta inovação sem precedentes, o CPTA estende o conceito
tradicional de executoriedade dos actos administrativos do plano adminis-
trativo para o plano jurisdicional, permitindo que a característica da exe-
cutoriedade dos actos administrativos passe a abranger efectivamente os
actos favoráveis aos particulares, quando até então apenas abrangia os
actos desfavoráveis (40).

Porém, a norma contida no n.º 3 do artigo 157.º CPTA refere-se exclu-
sivamente à possibilidade de execução de actos administrativos inimpug-
náveis, excluindo da categoria de títulos executivos extrajudiciais os actos
administrativos impugnáveis (41).

Actos administrativos inimpugnáveis são exclusivamente os actos rela-
tivamente aos quais tenha decorrido o prazo mais longo de impugnação com
base em anulabilidade, ou seja, um ano (alínea a) do n.º 2 do artigo 58.º
CPTA), contado a partir da data da prática do acto ou da sua publicação,
quando obrigatória (n.º 6 do artigo 59.º CPTA) (42).

À luz deste entendimento, antes do decurso do prazo de um ano con-
tado da prática de um acto administrativo, o particular está impedido de ini-
ciar uma execução jurisdicional para efectivação das posições jurídicas de
vantagem que resultem desse acto, não adquirindo os seus direitos força exe-
cutiva. A razão de ser desta solução está, de certo, no facto de que durante
esse prazo o acto constitutivo de direitos é susceptível de ser revogado, alte-
rado ou substituído com fundamento na sua ilegalidade, pelos respectivos
autores, superiores hierárquicos ou entidades tutelares (artigos 141.º, 142.º
e 147.º CPA), e de ser impugnado jurisdicionalmente por terceiro interes-
sado ou pelo Ministério Público (artigo 136.º CPA, artigo 55.º, n.º 1, e
artigo 58.º, n.º 2, CPTA).

A salvaguarda do prazo de um ano para o início da execução juris-
dicional visa, pois, tornar possível o controlo da legalidade dos actos admi-
nistrativos constitutivos de direitos, seja pela própria Administração, em
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jurídicas julgamos que esta matéria da legitimidade processual em sede executiva merece ser
objecto de enquadramento normativo próprio.

(40) Neste sentido, RUI CHANCERELLE DE MACHETE, A execução do acto administra-
tivo, Direito e Justiça, Vol. VI, 1992, pág. 68, e MARIA LEIRIA AMARES, A execução dos actos
administrativos no projecto de Código de Processo Administrativo, Estudos de Direito
Público, n.º 7, Cognitio 1984, pág. 19.

(41) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, pág. 786.

(42) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, pág. 784.
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nome dos valores da eficiência e da unidade da actuação administrativa, seja
pelo Ministério Público, na defesa da legalidade democrática e na promo-
ção da realização do interesse público (artigo 51.º ETAF). Do ponto de vista
processual, a exclusiva admissibilidade de execução de acto administrativo
inimpugnável acautela valores de economia processual, evitando que os
tribunais administrativos se ocupem de execuções improcedentes devido à
possibilidade de eliminação no decurso do processo, dos direitos exe-
quendos com efeitos retroactivos ou ex tunc caso seja demonstrada a ile-
galidade do título executivo.

O grau de inovação e os reflexos positivos no reforço das posições jurí-
dicas dos particulares que a possibilidade de execução de actos adminis-
trativos inimpugnáveis assume no quadro do ordenamento jurídico portu-
guês, bem como os valores jurídicos que se visam acautelar com essa
previsão, não nos impedem de suscitar reservas quanto à solução de afas-
tar tout court a possibilidade de execução jurisdicional dos actos admi-
nistrativos antes de se tornarem inimpugnáveis.

Isto porque o requisito de decurso do prazo de um ano imposto pelo
CPTA para a execução de actos administrativos constitutivos de direitos
revela um paradoxo desconcertante da nossa ordem jurídica. Por um lado,
de acordo com a lei substantiva, os actos administrativos eficazes presu-
mem-se válidos e consolidam de imediato na esfera jurídica do particular
posições jurídicas subjectivas desfavoráveis (artigos 132.º e 149.º CPA). No
plano administrativo, a presunção de legalidade do acto administrativo é
de tal modo intensa que o legislador atribui à Administração o poder de ini-
ciar os procedimentos administrativos de execução coactiva contra os par-
ticulares sem necessidade de acesso aos tribunais (n.º 1 do artigo 149.º
CPA), não dispondo o particular, sequer, de qualquer meio de defesa admi-
nistrativa que lhe permita invocar a ilegalidade do acto para suster a exe-
cução coerciva contra si dirigida pela Administração (artigo 153.º CPA).
A paralisação da execução de acto administrativo inválido pelos particulares
apenas é possível mediante intervenção jurisdicional em processo cautelar,
através do decretamento da providência de suspensão de eficácia do acto
exequendo (artigo 128.º CPTA) (43).

Paradoxalmente, no plano da lei adjectiva, as posições jurídicas favo-

Cecília Anacoreta Correia36

(43) Sobe o fundamento do poder de execução coerciva da Administração, cfr. CARLA
AMADO GOMES, Contributo para o estudo das operações materiais da Administração
Pública e do seu Controlo Jurisdicional, Coimbra editora, 1999, pág. 100 e seg.
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ráveis dos particulares decorrentes de actos administrativos eficazes apenas
se consolidam um ano após a sua constituição, tornando-se necessário, só
então, aos particulares aceder ao tribunal para exigir a respectiva execução
jurisdicional (artigo 157.º, n.º 3, CPTA). Desta imposição temporal pode
concluir-se que no plano processual o legislador se baseia numa presunção
de ilegalidade dos actos administrativos exequendos, ao contrário do que
acontece no plano substantivo, já que a ilegalidade do acto é o único fun-
damento invocável pela Administração durante o referido prazo de um ano
para alterar, modificar ou revogar o acto (alínea b) do n.º 1 do artigo 140.º
e artigo 141.º CPA).

O actual enquadramento legal da executoriedade dos actos adminis-
trativos confere ao mesmo acto administrativo durante um ano um estatuto
particularmente gravoso para os particulares: o acto, sendo válido é eficaz,
é exigível aos particulares na parte em que lhes é desfavorável e inexigí-
vel à Administração na parte em que lhes é favorável. Esta falta de coin-
cidência temporal da executoriedade das posições jurídicas favoráveis e des-
favoráveis dos particulares revela um apego desmesurado a uma concepção
clássica das relações jurídicas que se estabelecem entre Administração e
poder judicial, pouco consentânea com a actual estrutura constitucional de
Estado de Direito, onde o poder judicial se afirma cada vez mais como
um contra-poder na defesa dos administrados, e o Direito Administrativo
— substantivo e processual — “assume cada vez mais a sua vocação
paritária” (44). Ora, a reforma do contencioso administrativo é fruto da von-
tade de adaptação do contencioso administrativo aos princípios jurídico-cons-
titucionais, maxime ao princípio da tutela jurisdicional efectiva dos direi-
tos e interesses legalmente protegidos dos particulares, consagrado como
um princípio estruturante no artigo 2.º CPTA, e ao princípio da igualdade
efectiva entre Administração e particulares no exercício de faculdades e no
uso de meios de defesa, consagrado no artigo 6.º CPTA.

Reconhecendo o próprio CPTA que as posições jurídicas dos particula-
res emergentes de um acto administrativo são dignas de tutela jurisdicio-
nal executiva, concebendo o legislador meios processuais próprios para
garantir a respectiva efectividade contra a Administração, abrindo-se a
possibilidade de acesso directo a esses meios (n.º 3 do artigo 157.º e arti-
gos seguintes CPTA), porque razão resistiu o legislador em fazer coinci-
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(44) Expressão de FELICIANO BENVENUTI, apud RUI CHANCERELLE DE MACHETE,
A execução do acto administrativo, Direito e Justiça, Vol. VI, 1992, pág. 66.
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dir o momento de exigibilidade jurisdicional dos actos administrativos em
relação à Administração com o momento da exigibilidade administrativa em
relação aos particulares?

Em nosso entendimento, a imposição aos particulares do prazo de
um ano para o acesso às vias jurisdicionais de execução corresponde a
um condicionamento do direito fundamental de acesso aos tribunais para
tutela jurisdicional efectiva dos particulares (45). É certo que este condi-
cionamento se afigura como adequado à salvaguarda de outros valores
constitucionalmente protegidos, designadamente, como já foi referido, o
valor da eficiência e unidade de actuação da Administração (artigo 267.º,
n.º 2, CRP), os direitos de defesa dos contrainteressados (artigo 268.º,
n.º 4, CRP), a salvaguarda dos poderes do Ministério Público de defesa da
legalidade democrática (artigo 219.º, n.º 1, CRP). Todavia, esse condi-
cionamento é inexigível porque excessivo, violando o princípio da pro-
porcionalidade a que estão sujeitos os condicionamentos de direitos, liber-
dades e garantias (cfr. artigo 18.º, n.º 2, CRP) (46).

Com efeito, o legislador dispõe de solução legislativa que, permitindo
salvaguardar os outros fins constitucionalmente protegidos, é menos lesiva
para o direito condicionado: i) permitir que o particular desencadeie a exe-
cução imediata de actos administrativos eficazes, ou seja, antes do decurso
do prazo de um ano; ii) simultaneamente, conferir às entidades adminis-
trativas detentoras do poder revogatório do acto exequendo, ao MP e aos
contrainteressados, legitimidade para deduzirem oposição à execução com
fundamento na ilegalidade do acto e assim paralisarem de imediato a exe-
cução (ex vi artigo 816.º CPC).

Cecília Anacoreta Correia38

(45) Tal como genericamente referido no ponto I, o direito à execução contra as
entidades públicas inscreve-se no âmbito de protecção material do direito de acesso aos tri-
bunais para tutela jurisdicional efectiva, previsto no artigo 20.º e no n.º 4 do artigo 268.º
CRP e concretizado no artigo 3.º CPTA, constituindo, por isso, um direito fundamental
dos particulares, análogo a um direito, liberdade e garantia.

(46) Relembra-se que, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 18.º da Constituição da
República Portuguesa, os condicionamentos ao exercício de direitos análogos a direitos, liber-
dades e garantias apenas se admitem caso a norma condicionante respeite as exigências de
generalidade, abstracção e não retroactividade, bem como o conteúdo essencial do direito
condicionado e as exigências de proporcionalidade. Neste sentido, o condicionamento tem
de se revelar “adequado” à salvaguarda de outros direitos ou interesses constitucional-
mente protegidos, “exigível” pelo facto de o legislador não dispor de outros meios menos
gravosos para o efeito, e “não excessivo”, isto é, que se limite ao necessário para salva-
guardar os outros fins constitucionalmente protegidos.
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Perante o exposto, a solução ínsita no n.º 3 do artigo 157.º CPTA é a
mais lesiva para os particulares e deve em nosso entender ser objecto de
alteração de modo permitir aos particulares a execução imediata de actos
administrativos eficazes constitutivos de direitos, nos termos supra expostos.

7. Necessidade de harmonizar o regime substantivo e processual
de protecção de terceiros beneficiários de actos consequentes
de actos anulados da sentença

O CPTA reflecte um entendimento mais exigente do que aquele que
o anterior modelo processual concretizava sobre o princípio da obrigato-
riedade e prevalência das sentenças administrativas. Um dos reflexos
dessa nova abordagem reside no modo inovador como é enquadrado
no CPTA o problema da protecção das posições jurídicas dos terceiros
beneficiários de actos consequentes de actos anulados por sentença, sujei-
tos que processualmente surgem como interessados na inexecução da sen-
tença de anulação de acto administrativo (47).

A norma disposta no n.º 3 do artigo 173.º CPTA enquadra este pro-
blema em termos inversos aos da lei substantiva. Nos termos inscritos
na alínea i), 2.ª parte, do n.º 2 do artigo 133.º CPA, só serão nulos os
actos consequentes de actos administrativos anteriormente anulados ou
revogados se não existirem “contra-interessados com interesse legítimo na
manutenção do acto consequente” (48). Por sua vez, o n.º 3 do artigo 173.º
CPTA estipula que a posição dos terceiros beneficiários de actos conse-
quentes do acto anulado só prevalece sobre os efeitos da decisão de anu-
lação desse acto em situações excepcionais: i) se os terceiros estiverem de
boa-fé e identificados no processo impugnatório, ii) se forem beneficiários
de actos consequentes praticados há mais de um ano; iii) e se os danos cau-
sados a esses terceiros pela execução da sentença de anulação forem de difí-
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(47) Outros reflexos de um entendimento mais exigente do princípio da obrigatorie-
dade das sentenças jurisdicionais no novo processo executivo encontram-se nas alterações
introduzidas em matéria de causas legítimas de inexecução, no dever de indemnizar pela
mora ou pela inexecução definitiva das sentenças e nas condições de exigibilidade e exe-
quibilidade das obrigações exequendas.

(48) Antes da reforma do contencioso administrativo, pronunciava-se contra a solu-
ção ínsita na alínea i) do n.º 2 do artigo 133.º CPA, Mário Aroso de Almeida (cfr. “Regime
jurídico dos actos consequentes de actos administrativos anulados”, Cadernos de Justiça
Administrativa n.º 28, pág. 20).
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cil ou impossível reparação, iv) e não haja manifesta desproporção entre o
interesse dos terceiros na manutenção da situação e o interesse do exequente
na execução da sentença anulatória.

Mediante a verificação cumulativa destas exigências, afigura-se impos-
sível ex lege a execução de sentença de anulação que consista na remoção,
reforma ou substituição dos actos consequentes de acto anulado, man-
tendo-se o dever de executar relativamente às demais prestações devidas que
resultem da sentença de anulação (cfr. n.º 2 do artigo 163.º CPTA) (49).

Esta solução faz prevalecer o direito à reconstituição da situação actual
hipotética do particular que obteve a anulação do acto administrativo sobre
as posições jurídicas dos terceiros beneficiários de actos consequentes do
acto anulado constituídas há menos de um ano, o que corresponde a uma
forma inovadora de ponderação dos interesses em conflito (50). Por esta
via, o legislador reafirma a obrigatoriedade das determinações jurisdicio-
nais e a prevalência do direito à tutela jurisdicional efectiva do exequente,
certamente não totalmente isenta de críticas, mas que se situa a meio cami-
nho entre a solução até aqui vigente no Código de Procedimento Admi-
nistrativo e a solução da nulidade automática e incondicional do acto con-
sequente, que maximizaria a protecção do impugnante (51).

Verifica-se, porém, uma desarticulação entre os regimes das garan-
tias impugnatórias administrativas e jurisdicionais em matéria de protecção

Cecília Anacoreta Correia40

(49) Neste sentido, MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, A anulação de actos administrativos
e as relações jurídicas emergentes, Almedina, 2002, pág. 367 e pág. 787.

(50) MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, págs. 861 e 862.

(51) Em nossa perspectiva, esta reponderação demonstra o reconhecimento pelo legis-
lador de que a nulidade dos actos consequentes, tal como dos actos de inexecução de sen-
tença, não resulta simplesmente de razões de natureza prática ou processual atinentes ao prin-
cípio da plenitude do processo de execução, como defendia Mário Aroso de Almeida
em 1997 a propósito da interpretação do âmbito normativo das alíneas h) e i) do artigo 133.º
CPA por confronto com o n.º 2 do artigo 9.º Decreto-Lei n.º 256-A/77 (cfr. MÁRIO AROSO
DE ALMEIDA, Nulidade dos actos desconformes com a sentença, Cadernos de Justiça Admi-
nistrativa, n.º 2, pág. 31).

À luz deste reenquadramento da extensão das consequência jurídicas da nulidade de
actos consequentes, parece-nos ser de concluir que o legislador fundamenta hoje a nulidade
dos actos consequentes e dos actos de inexecução em valores que têm dignidade constitu-
cional (e que por isso merecem prevalecer sobre os interesses de terceiros lesados) tais como,
o princípio da legalidade administrativa, na vertente do dever de reintegração da ordem jurí-
dica violada, e o princípio da tutela jurisdicional efectiva, na vertente do direito à execução
enquanto reparação efectiva das posições jurídicas lesadas pela prática de actos ilegais.
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das posições jurídicas dos terceiros beneficiários de actos consequentes
de actos anulados por sentença: no plano das impugnações administrativas,
a regra é a da prevalência das posições jurídicas dos terceiros beneficiários
de actos consequentes, prevista na alínea i) do n.º 2 do artigo 133.º CPA;
no plano das impugnações contenciosas, a regra é a da prevalência das
posições jurídicas do exequente que obteve a anulação do acto ilegal, pre-
vista no n.º 3 do artigo 173.º CPTA. Da conjugação dos dois regimes
resulta que o particular impugnante é menos protegido no âmbito das
garantias administrativas que no âmbito das garantias jurisdicionais, o que
constitui um factor de promoção das formas de resolução judicial dos lití-
gios administrativos que urge corrigir.

8. Necessidade de clarificar o âmbito dos poderes jurisdicionais
nos processos em que o particular solicita directamente ao tri-
bunal a fixação de indemnização devida pela inexecução

No âmbito do “processo de execução para a prestação de factos ou
de coisas”, previsto e regulado no Capítulo II do Título VIII do CPTA, a
invocação de “causas legítimas de inexecução” (52) apenas pode basear-se
em factos que se reportem a momento posterior ao da imposição jurisdi-
cional da obrigação exequenda ou a factos que a Administração não esteja
em condições de invocar no processo declarativo de onde resultou a sen-
tença exequenda (n.º 3 do artigo 163.º e n.º 1 do artigo 171.º CPTA) (53).

Isto porque a Administração tem o ónus de alegar, no processo decla-
rativo em que a sentença condenatória venha a ser proferida, os factos de
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(52) As “causas legítimas de inexecução” correspondem a determinadas circunstân-
cias que, a título excepcional e para salvaguarda do interesse público, legitimam o não
cumprimento do dever de executar prestações de facto ou de coisas por parte das entida-
des públicas, o que traduz uma das especificidades que o contencioso administrativo por-
tuguês revela em matéria executiva.

(53) O CPTA proíbe a invocação de causa legítima de inexecução relativamente a pres-
tações de pagamento de uma quantia pecuniária (n.º 3 do artigo 175.º CPTA). Embora esta
previsão normativa esteja incluída no âmbito das regras do processo de execução de sen-
tenças de anulação, o seu âmbito de aplicação deve naturalmente abranger o processo de
execução para pagamento de uma quantia certa, previsto e regulado no Capítulo III do
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 (cfr.
artigo 171.º, n.os 1 e 2, CPTA). Esta solução vai ao encontro da tradição jurídica que
sempre resultou da aplicação do disposto no artigo 7.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 256-A/77.
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que tenha conhecimento que possam caracterizar a existência de uma pos-
sível causa legítima de inexecução, sob pena de ficar precludida a sua
invocação na fase executiva (cfr. artigo 45.º e artigo 163.º, n.º 3, in fine,
CPTA) (54).

Posteriormente à emissão de sentença condenatória, pode a entidade
administrativa condenada invocar a existência de uma causa legítima de ine-
xecução que se reporte a circunstâncias supervenientes, dentro do prazo esta-
belecido para a execução espontânea (n.º 3 do artigo 163.º e n.º 2 do
artigo 165.º CPTA), ou seja, no prazo de três meses a contar do trânsito em
julgado da sentença, se outro prazo não for fixado (n.º 1 do artigo 162.º
CPTA) (55). Para o efeito, a entidade incumbida do dever de executar
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(54) Consequentemente, a regra do CPTA que admite nos “processo de execução de
sentença de anulação” a invocação de causa legítima de inexecução fundada em factos
não supervenientes à sentença (artigo 175.º, n.º 2, CPTA) não se aplica relativamente às
prestações que tenham sido formalmente impostas pela sentença como resultado de cumu-
lação de pedidos de condenação na Acção Administrativa Especial (Sobre o tema, cfr.
MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, págs. 810 a 812 e págs. 867 e 868).
Isto porque, nas Acções Administrativas Especiais em que se cumulem pedidos conde-
natórios, a Administração está obrigada a invocar quaisquer causas legítimas de inexecução
que obstem à satisfação dos direitos do impugnante, de modo a que as questões de facto
e de direito relativas ao dever de executar sejam discutidas e decididas na sentença que
põe termo ao processo (cfr. artigo 45.º ex vi artigo 49.º CPTA). Podemos, pois, concluir
que somente nos processos estritamente anulatórios pretendeu o legislador remeter para
o processos de execução de sentença de anulação as questões atinentes à definição do dever
de executar, que apenas virão a ser jurisdicionalmente abordadas caso o particular não
se satisfaça com a conduta adoptada pela Administração durante o prazo de execução
espontânea.

(55) O Código não esclarece, porém, se durante a fase de execução espontânea de uma
“obrigação para prestação de factos ou de coisas” a Administração pode requerer direc-
tamente ao Tribunal a declaração de inexistência de causa legítima de inexecução fundada
em facto superveniente, em vez de o invocar perante o particular ou antes deste apresen-
tar petição inicial do processo de execução respectivo. Esta solução estava expressamente
prevista no n.º 3 do artigo 7.º Decreto-Lei n.º 256-A/77, norma que implicitamente reco-
nhecia a necessidade de protecção de um interesse processual em agir por parte da Admi-
nistração. Atendendo a este interesse, julgamos que o princípio da tutela jurisdicional
efectiva, que assenta na não tipificação dos pedidos e na plenitude da protecção jurisdicional,
impõe a admissibilidade do acesso aos tribunais para este efeito. Todavia, sempre resta o
problema de saber qual o meio processual adequado para a Administração apresentar em
juízo pedido de declaração de inexistência de causa legítima de inexecução fundada em facto
superveniente: se a acção administrativa comum, se o processo executivo. Sem pretender
aprofundar a questão, refira-se apenas que não existente no CPTA um impedimento de
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deve dirigir-se directamente ao interessado, por notificação escrita da qual
constem os respectivos fundamentos (n.º 3 do artigo 163.º CPTA). Ini-
ciando-se o processo de execução, a Administração pode ainda invocar
causa legítima de inexecução, bem como qualquer outro fundamento de opo-
sição à execução, até vinte dias após a notificação da petição executiva,
prazo de que a Administração goza suplementarmente para o cumprimento
voluntário, e findo o qual o juiz decreta a adopção de medidas estrutural-
mente executivas (n.º 1 do artigo 165.º CPTA) (56).

No caso de obrigações de entrega de coisa ou de prestação de factos,
assumidas pela Administração através da utilização de um título executivo
extrajudicial, a invocação de causa legítima de inexecução deve ocorrer no
plano extrajudicial dentro do prazo fixado no próprio título executivo para
o cumprimento espontâneo das obrigações exequendas. Na pendência do
processo de execução a causa legítima de inexecução só pode reportar-se
a factos supervenientes ou que a Administração não estivesse em condições
de invocar no momento da constituição da obrigação, e deve ser invocada
no prazo de oposição à execução (57).

O problema que o CPTA não esclarece é o de saber se, quando o
particular concorda com a invocação de causa legítima de inexecução e em
sede executiva se limita a solicitar ao tribunal a fixação de indemnização
devida, nos termos do disposto nos artigos 164.º, n.º 6, e 176.º, n.º 7,
CPTA, o juiz está ou não dispensado de proceder à averiguação da pro-
cedência da causa de pedir antes da fixação do montante da indemnização
a que se refere o art. 166.º, n.º 1, CPTA.

O esclarecimento desta questão é fundamental para a clarificação de
qual é efectivamente a função do novo modelo de contencioso adminis-
trativo, se desempenha um papel eminentemente subjectivista ou se cumula
uma função autónoma de natureza objectivista.
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princípio à utilização dos processo de execução para prestação de factos ou de coisas para
fins declarativos de reconhecimento de direitos, desde o seu início. Concretamente, o CPTA
admite a utilização deste processo para efeitos de apuramento da questão da responsabili-
dade civil pela inexecução (cfr. n.º 6 do artigo 164.º CPTA).

(56) À semelhança do disposto no n.º 1 dos artigos 928.º e 933.º CPC.
(57) Por força da interpretação do disposto no n.º 3 do artigo 163.º CPTA a partir do

entendimento de que a referência feita às “sentenças” é extensível aos outros títulos exe-
cutivos admitidos pelo n.º 3 do artigo 157.º CPTA, regra geral de interpretação das dispo-
sições do Título VIII do CPTA por nós inteiramente acolhida, como anteriormente referido,
e proposta por MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/C. A. FERNANDES CADILHA, Comentário ao
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, pág. 783.
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Em nosso entendimento, o facto de a reforma do contencioso admi-
nistrativo ter mantido uma forte vertente declarativa no âmbito funcional
do processo executivo reflecte a manutenção de uma função objectivista,
comum a todas as formas de processo administrativo, que visa salvaguar-
dar a defesa jurisdicional da legalidade e do interesse público. Na verdade,
ao contrário do que se passa no processo executivo civil (cfr. artigos 2.º e 4.º
CPC), o processo executivo administrativo não visa exclusivamente a
obtenção da reparação do direito violado, mas também a protecção da
ordem jurídica violada e a concretização do princípio constitucional de
que as determinações jurisdicionais prevalecem sobre as decisões das enti-
dades públicas e privadas (artigo 205.º CRP).

Ora, neste contexto, a definição da natureza legítima ou ilegítima da
inexecução, sendo uma questão que pode extravasar as necessidades de
tutela dos direitos e interesses do executado, assume uma importância
objectiva extrema. E isto porque só por essa via se impede que a Admi-
nistração detenha a possibilidade legal de, unilateral ou mediante acordo do
particular, se libertar do dever de reintegrar a legalidade ofendida por um
acto administrativo ilegal anulado por sentença, mantendo a velha máxima
de que “o caso julgado administrativo é só condicionalmente obrigatório
para a Administração” (58).

A importância objectiva dessa definição jurisdicional reside, simul-
taneamente, em razões de ordem prática, uma vez que ela vai facilitar
e promover o exercício do direito de regresso por parte da pessoa colec-
tiva ou ministério que suporta a indemnização pela inexecução e demais
entidades públicas, o que resulta em benefícios para os interesses patri-
moniais do Estado e demais entidades públicas e num reforço da res-
ponsabilização pessoal dos funcionários e agentes administrativos.

Acresce que, entender que o juiz está dispensado de proceder à
averiguação da existência de causa legítima de inexecução quando o par-
ticular solicite directamente a fixação de indemnização, contraria mani-
festamente a lógica que sempre presidiu ao sistema das causas legítimas de
inexecução, consagradas como situações excepcionais ditada por razões
objectivas e ponderosas, o qual visa essencialmente promover o valor da
eficiência na prossecução do interesse público, sob a chancela última da
apreciação de um juiz independente.

Cecília Anacoreta Correia44

(58) MARCELLO CAETANO apud DIOGO FREITAS DO AMARAL, A Execução das Sentenças
dos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, Almedina, 1997, pág. 156.
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Entendemos, pois, que existe a necessidade de clarificar o âmbito
dos poderes jurisdicionais nos processos em que o particular solicita
directamente ao tribunal a fixação de indemnização devida pela inexecução
legítima, no sentido de se estabelecer que o juiz, antes da fixação do
montante da indemnização a que se refere o artigo 166.º, n.º 1, CPTA, deve
proceder à averiguação da existência ou não da causa legítima de inexe-
cução invocada.
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