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SUMÁRIO 

 

O objetivo do presente estudo foi o de analisar a natureza jurídica do artigo 161.º do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos, respeitante ao mecanismo de extensão de 

efeitos das sentenças nos tribunais administrativos. 

O estudo centrou-se, em primeiro lugar, na apreciação da norma congénere da 

disposição legal portuguesa, que foi o artigo 110.º da Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa espanhola, de 1998. Para além disso, este estudo teve em conta as apreciações 

feitas sobre esta matéria, por parte da doutrina e jurisprudência portuguesas. 

A principal conclusão foi a de que o artigo 161.º apresenta aspetos que, 

simultaneamente, o podem caraterizar como tendo natureza declarativa ou executiva. Assim, e 

concluindo-se também que não é um mero processo incidental, uma possível solução foi a de 

enquadrar o mecanismo como um processo especial. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate the legal nature of the article 161.º of the 

Procedure Code in the Administrative Courts, concerning the extension effects mechanism of 

decisions of administrative courts. 

First of all, the study focused on the assessing the standard of the legal portuguese 

counterpart, which was the article 110.º of the spanish administrative litigation jurisdiction 

law, of 1998. Furthermore, this study took into account the analysis made by the portuguese 

authors and court decisions. 

The main conclusion was that the article 161.º has aspects that simultaneously can 

characterize it with a declarative and an executive nature. So concluding also that it is not a 

simple incidental procedure, a possible solution was to fit the mechanism as a special 

procedure. 
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1. Breve introdução sobre o regime jurídico da extensão de efeitos das sentenças nos 
tribunais administrativos. 

 

O presente relatório final, elaborado no âmbito do 2.º ano do Mestrado em Ciências 

Jurídico-Administrativas, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, tem como objeto 

o estudo e a análise aprofundadas da natureza jurídica do regime jurídico da extensão de 

efeitos das sentenças nos tribunais administrativos, constante do artigo 161.º do CPTA. 

Tal regime, introduzido pelo legislador da última reforma do contencioso 

administrativo, pelo caráter inovatório que teve, merece e suscita considerações de índoles 

diversas, tanto no plano teórico, como no plano prático1. 

Tal caráter inovatório não passou despercebido além fronteiras, nomeadamente, em 

Espanha, tendo merecido a atenção de Eduardo García de Enterría, que caraterizou a nova 

legislação administrativa portuguesa por ter “...una especial amplitud de criterio y un 

decidido esfuerzo en mejorar la tutela judicial de los ciudadanos frente a la Administración, 

que es una de las indeclinables exigencias de la concepción actual del estado de Derecho.”, 

não se esquecendo de referir a previsão da possibilidade de extensão de efeitos de sentenças 

do artigo 161.º.2 

A possibilidade de extensão de efeitos das sentenças administrativas veio, desde logo, 

romper com princípio da eficácia inter partes das sentenças judiciais e com o próprio conceito 

geral de sentença, nos termos do qual, esta “...fixa em termos imperativos o direito aplicável 

ao caso concreto submetido pelas partes ao julgamento do tribunal. Na fixação imperativa do 

direito aplicável ao caso concreto reside o efeito fundamental da sentença.”, tal como 

expõem os Profs. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora.3 

Como é possível constatar da análise do regime do artigo 161.º do CPTA, neste 

permitir-se-á que determinada sentença judicial proferida por um tribunal administrativo 

                                                             
1 Algumas das considerações mais relevantes, relativamente ao artigo 161.º do CPTA, foram já abordadas no 2.º 
semestre do ano letivo anterior, aquando da elaboração do Praticum em Ciências Jurídico-Administrativas, 
tendo-se procedido a uma breve análise das principais questões colocadas na jurisprudência e na doutrina, e que 
se traduziram nas seguintes: o tribunal competente; a natureza do artigo 161.º do CPTA (embora de forma mais 
abreviada); o conceito de sentença e suas implicações; os demais requisitos do artigo 161.º do CPTA; os 
princípios do Estado de Direito, da igualdade, da segurança e da confiança jurídicas; e, por fim, a análise do 
regime jurídico da extensão de efeitos das sentenças nos tribunais administrativos e sua articulação com o regime 
substantivo da prescrição. 
2 Cfr. Eduardo García de Enterría, El nuevo código portugués del proceso de los tribunales administrativos, 
Revista de Administración Pública, n.º 162, 2003. 
3 Cfr. Profs. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2.ª edição, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1985, pág. 698. 
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produza efeitos jurídicos na esfera jurídica de particulares que não foram parte na ação em 

que a mesma foi proferida, uma vez verificados todos os requisitos nele previstos. 

Por outro lado, será possível verificar que, fazendo parte do Título VIII do CPTA, 

dedicado aos processos executivos, o artigo 161.º apresenta caraterísticas diversas daqueles 

processos. Conforme refere o Prof. José Lebre de Freitas “Das duas situações (dúvida e 

violação) que originam o processo civil, apenas a violação tem a ver com a génese do 

processo executivo, que, sem deixar de ter na sua base, tal como o processo declarativo, um 

conflito de interesses, logicamente pressupõe a prévia solução da dúvida que possa haver 

sobre a existência e a configuração do direito exequendo. (...) A declaração ou acertamento 

(dum direito ou de outra situação jurídica; dum facto), que é o ponto de chegada da acção 

declarativa, constitui na acção executiva, o ponto de partida. Esta constatação leva a que o 

processo executivo, embora sempre estruturalmente autónomo, se coordena com o processo 

declarativo no ponto de vista funcional, sempre que por ele é precedido.”4 

Ora, como é possível verificar da análise do regime do artigo 161.º do CPTA, existe 

uma dependência face a processos de natureza declarativa anteriores - cinco sentenças 

transitadas em julgado ou, nas situações de processos em massa, existam três decisões em 

processos selecionados, de acordo com o artigo 48.º do CPTA -, nas quais já se solucionou 

qualquer dúvida quanto à existência e configuração do direito de que foi autor  nos mesmos. 

Contudo, dado que aquele particular que pretende beneficiar do regime da extensão de 

efeitos de sentenças não foi parte em nenhuma das ações declarativas prévias, será necessário 

que o julgador seja chamado a analisar e a debruçar-se sobre a existência do direito daquele, 

dada a exigência de saber se se encontra na mesma situação jurídica e se está-se perante casos 

perfeitamente idênticos. 

Assim, é por demais evidente o caráter inovador do regime do artigo 161.º do CPTA. 

Daí que o mecanismo da extensão de efeitos das sentenças dos tribunais administrativos 

apresente particularidades que permitem que se levantem questões e dúvidas relacionadas,  

não só com a sua natureza, eventualmente declarativa/executiva, mas também a outros níveis, 

em particular, quanto à figura tradicional do Direito Administrativo do “caso decidido” e do 

regime jurídico da caducidade do direito de ação e suas implicações relacionadas com os 

princípios do Estado de Direito, da igualdade, da segurança e confiança jurídicas. 

                                                             
4 Cfr. Prof. José Lebre de Freitas, A acção executiva – depois da reforma da reforma, 5.ª edição, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2009, págs. 13 e 20. 
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Prosseguindo um objetivo de agilização processual, de alívio da sobrecarga dos 

tribunais com a análise dos chamados “processos em massa”, o artigo 161.º do CPTA 

também veio permitir que outros particulares que não recorreram aos tribunais 

atempadamente obtenham um tratamento igual por parte dos tribunais administrativos, uma 

vez verificados os respetivos pressupostos do mecanismo, que se prendem com a identidade 

de situações e com a existência de uma jurisprudência relativamente consolidada. 

Sobre este aspeto será de ter em conta quais os objetivos do legislador quando decidiu 

incorporar este mecanismo dentro ordenamento jurídico português, constando da Exposição 

de Motivos o seguinte: “18. No que se refere às disposições gerais em matéria executiva, 

referência, antes de mais, para a inovadora possibilidade que é reconhecida aos interessados 

de pedirem a um tribunal administrativo que lance mão dos meios que o regime do processo 

executivo lhe confere para proceder à execução judicial de actos administrativos. No 

propósito de evitar a multiplicação de litígios, prevê-se que, dentro de certos 

condicionalismos sobretudo dirigidos à protecção de terceiros, os efeitos de uma sentença 

transitada em julgado que tenha anulado um acto administrativo desfavorável ou 

reconhecido uma situação jurídica favorável a uma ou várias pessoas possam ser estendidos 

a outras que se encontrem na mesma situação jurídica. Os interessados podem, assim, exigir 

à entidade administrativa contra a qual a sentença foi proferida que os coloque na mesma 

situação que deve corresponder aos beneficiários da sentença e mover o competente processo 

executivo, caso a entidade requerida não satisfaça a pretensão.” 5   

Também os Profs. Diogo Freitas do Amaral e Mário Aroso de Almeida6, aquando da 

entrada em vigor da reforma do contencioso administrativo, referem-se ao mecanismo em 

apreço, no âmbito da concretização do princípio da agilização processual. De igual forma, o 

Prof. José Carlos Vieira de Andrade7 também refere o artigo 161.º do CPTA no âmbito dos 

princípios processuais da economia e da celeridade processual. 

Mais crítica e cautelosa em relação à agilização processual e ao alívio da sobrecarga 

de processos dos tribunais administrativos que o artigo 161.º do CPTA pode representar, 

mostra-se a Prof.ª Carla Amado Gomes: “Na verdade, pretendendo alijar carga dos ombros 

                                                             
5 Cfr. Reforma do contencioso administrativo – Vol. III, Ministério da Justiça – Gabinete de Política Legislativa 
e Planeamento, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, págs. 39-40. 
6 Cfr. Profs. Diogo Freitas do Amaral e Mário Aroso de Almeida, Grandes linhas da reforma do contencioso 
administrativo, Coimbra 2002, págs. 106-108. Em igual sentido, o Prof. José Carlos Vieira de Andrade, em A 
justiça administrativa (Lições) – 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 2007, pág. 487. 
7 Cfr. Prof. José Carlos Vieira de Andrade, A justiça administrativa (Lições) – 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 
2007, págs. 486-488. 
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dos juízes, é duvidoso (...) que o consiga, pois sempre haverá a tendência, por parte da 

Administração de atrasar o pedido de extensão, ou negá-lo com fundamento em contra-

interesses, públicos ou privados. Daí que a sequência natural seja, nos termos do art. 161.º, 

n.º 4, do CPTA, o reatamento da dicussão no âmbito do processo semi-executivo (...). Ou 

seja, a extensão dos efeitos das sentenças prevista no art. 161.º do CPTA, para traduzir um 

autêntico mecanismo de simplificação processual, há-de contar com a cooperação da 

Administração (...)” 8 

Contudo, do ponto de vista das entidades administrativas, a questão da igualdade foi 

perspetivada de modo inverso, ou seja, o mecanismo da extensão de efeitos das sentenças dos 

tribunais administrativos representaria uma violação os princípios do Estado de Direito, da 

igualdade, da segurança e confiança jurídicas, pois representaria um tratamento mais benéfico 

para aqueles particulares que não recorreram atempadamente aos tribunais administrativos 

para impugnar um ato administrativo desfavorável9.  

Por via da existência das duas perspetivas do regime referidas, o STA viu-se 

confrontado com a questão da eventual inconstitucionalidade resultante do regime dos n.os 1 a 

5 do artigo 161.º do CPTA. Solicitada, assim, a sua intervenção e apreciação, este Tribunal 

concluiu que este preceito legal “não viola de forma acentuada e intolerável a segurança 

jurídica e a confiança que as pessoas e a comunidade têm obrigação (e também o direito) de 

respeitar na ordem jurídica que a rege.” 

Para além disso, também considerou que não se está perante a violação do princípio da 

igualdade previsto no artigo 13.º da CRP, dado que aquilo que o legislador pretendeu foi 

evitar tratamentos diferenciados em relação a particulares que não impugnaram 

atempadamente um ato administrativo ou atos com conteúdos decisório perfeitamente igual e 

que definiram a mesma situação jurídica10. 

                                                             
8 Cfr. Prof.ª Carla Amado Gomes, O “caso decidido”: uma instituição (ainda) do nosso tempo?”, Cadernos de 
Justiça Administrativa, n.º 70, julho/agosto, 2008, págs. 25 e 26. 
9 Cfr. Acórdãos do STA, de 19/04/2007 e de 13/11/2007 (Processo n.º 0164/04) – disponíveis no sítio da Internet 
www.dgsi.pt -, nos quais foi levantada a inconstitucionalidade do artigo 161.º do CPTA, por alegada violação 
dos princípios constitucionais do Estado de Direito e da igualdade. Tal surgiu no âmbito de pedido de extensão 
de efeitos de sentença em que a entidade executada era a Comissão de Inscrição da Câmara dos Técnicos 
Oficiais de Contas, para a qual este mecanismo colide com o princípio da segurança jurídica, contraria a ideia de 
caso decidido e, nessa medida, perturba o funcionamento da Administração Pública “que, assim, não poderia 
actuar com a necessária estabilidade, por estar sempre na iminência de ver alteradas situações por si tidas 
como consolidadas, atenta a (...) não impugnação contenciosa dos actos lesivos. Aliás, a possibilidade 
consagrada no questionado n.º 1, do artigo 161.º do CPTA acaba por contrariar o princípio da igualdade, ao 
beneficiar os particulares que se quedam passivos face a um acto administrativo que lhes era desfavorável.” e 
que “o legislador ordinário não fez uma correcta ponderação dos interesses em jogo.” 
10 A este respeito, o STA, no já citado Acórdão de 19/04/2007, refere que o artigo 161.º do CPTA não coloca em 
causa direitos judicialmente reconhecidos aos particulares que recorreram à via contenciosa e salvaguarda, no n.º 
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A questão em apreço não escapou, igualmente, ao controlo por parte do Tribunal 

Constitucional, o qual, em sede de análise da eventual violação dos princípios da segurança 

jurídica e da igualdade, invocou jurisprudência própria relativa ao «caso julgado» judicial, 

com base na qual, este não beneficia de proteção constitucional absoluta, pelo que o «caso 

decidido» (administrativo) não poderá, dessa forma, merecer proteção constitucional superior. 

Mais refere que são “admissíveis quebras à tendencial estabilidade das relações jurídicas 

definidas por actos administrativos «consolidados», desde que outros valores constitucionais 

relevantes tal justifiquem.”11 

Tal como já o STA o havia feito, o Tribunal Constitucional faz referência também ao 

disposto no artigo 38.º do CPTA e ao regime da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado e demais entidades públicas (cfr. artigo 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, 

entretanto, publicada). Reforça, ainda, este Tribunal que, o decurso do prazo de impugnação 

de determinado ato administrativo inválido não acarreta a sanação do respectivo vício e que, 

do ponto de vista do direito substantivo, também o n.º 2 do artigo 9.º do CPA permite a 

renovação de pretensões, decorrido um prazo de dois anos. 

Com base nestas considerações, o Tribunal Constitucional conclui, então, que no 

regime instituído pelo legislador ordinário no artigo 161.º do CPTA estão subjacentes 

“preocupações, constitucionalmente relevantes, de justiça material e de tratamento igual de 

situações substancialmente iguais.” Mais conclui que o referido regime “não surge como 

arbitrário, nem desrazoável ou injustificado, antes busca, dentro de apertados requisitos, 

alcançar um tratamento substancialmente idêntico para situações substancialmente idênticas, 

com sacrifício – que o legislador considerou justificado, em juízo que não assume 

irrazoabilidade tal que leve o Tribunal Constitucional a fulminá-lo como inconstitucional – 

                                                                                                                                                                                              
5, os direitos dos eventuais contra-interessados. Por fim, argumentou o STA que, na situação em apreço, não está 
em causa a possibilidade de permitir a impugnação contenciosa de um ato administrativo, pelo que não será 
necessário invocar o regime da aceitação do ato, previsto no artigo 56.º do CPTA, pois está-se no âmbito dos 
efeitos do julgado anulatório ou do que tenha reconhecido uma situação jurídica favorável. Em sede de recurso, o 
Pleno da 1.ª Secção do STA, em 13/11/2007 - disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt - corroborou o 
entendimento da 1.ª Subsecção relativamente ao princípio da segurança jurídica, pois que o caso decidido não 
goza de uma proteção total, invocando para o efeito o disposto no artigo 38.º do CPTA e no artigo 7.º do, à data, 
ainda vigente, Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de novembro de 1967. Mais faz alusão a jurisprudência do STA 
relativa ao reconhecimento de efeitos “extra-processuais” das sentenças anulatórias, quando estejam em causa 
atos relativos à mesma relação material controvertida. Relativamente ao princípio da igualdade, o Pleno do STA 
reforça a ideia de que o objetivo do artigo 161.º do CPTA foi, precisamente, o de permitir um tratamento igual a 
quem se encontra na mesma situação jurídica, pelo que tal princípio não é violado, mas antes densificado. 
11 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 370/2008, de 2 de julho, publicado no Diário da República (2.ª 
série), n.º 155, de 12 de agosto. 
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da relativa estabilidade de que, em regra, beneficiam os actos administrativos cujo prazo de 

impugnação já decorreu.”12 

Concluída a análise introdutória, na qual se entendeu pertinente abordar algumas das 

principais questões que têm rodeado as discussões em torno do regime da extensão de efeitos 

das sentenças dos tribunais administrativos, importará, então, passar à abordagem do tema do 

presente trabalho.  

Nesta sede, a análise do regime jurídico do artigo 161.º realizada no presente relatório 

final centrar-se-á no estudo da natureza jurídica do regime em causa, e que atrás já 

brevemente se introduziu.  

Para o efeito, tornar-se-á necessário, em primeiro lugar, conhecer a origem e fonte 

inspiradora de regime da extensão de efeitos das sentenças do CPTA. Como é sabido, o 

legislador português inspirou-se no regime existente no ordenamento jurídico do contencioso 

administrativo espanhol, mais propriamente, no artigo 110.º da LJCA, na versão dada pela 

Ley 29/1998, de 13 de julio 1998. 

Assim sendo, partindo desta análise, será mais fácil entender a configuração do 

mecanismo português da extensão de efeitos, em particular, a opção pela sua colocação 

sistemática no CPTA no âmbito dos processos executivos e seus reflexos na qualificação da 

sua natureza.  

De igual forma, e aproveitando o que em Espanha já se discute, não se deixará de dar 

relevo ao que na doutrina e jurisprudência portuguesas se tem referido sobre o objeto de 

estudo e análise do presente relatório. Procurar-se-á, então, também contribuir para um 

enriquecimento da discussão em apreço.  

                                                             
12 Neste contexto, refere a Prof.ª Carla Amado Gomes que “O art. 161.º constitui (...) a prova mais cabal do 
esbatimento da figura do “caso decidido” – e a valorização do factor da ponderação de interesses.” – (cfr. O 
“caso decidido”..., cit., pág. 23). 
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2. A génese do artigo 161.º do CPTA. 

 

O legislador português da reforma do contencioso administrativo de 2002/04, ao 

introduzir no CPTA o artigo 161.º foi, como já se referiu, inspirar-se no regime do 

contencioso administrativo espanhol, em particular, no artigo 110.º da LJCA.  

A alteração ao regime espanhol operada pela Ley 29/1998, de 13 de julio 1998 teve 

como preocupação fundamental o rompimento da visão tradicionalmente rígida do recurso 

contencioso administrativo centrado na ideia do ato administrativo prévio, que ainda 

caraterizava este modelo. Pretendeu-se, pois, consegrar o princípio da tutela jurisdicional 

efetiva dos particulares face a qualquer comportamento ilícito da Administração, sendo certo 

que, tal trabalho vinha já sendo desenvolvido por alguma jurisprudência. 

À semelhança do que sucedeu no nosso país, o direito processual administrativo  

espanhol passou, em obediência à respetiva Constituição vigente, a consagrar princípios 

considerados fundamentais, tais como os princípios da audiência e da igualdade das partes. A 

par destes foram, igualmente, consagrados os princípios do dispositivo, da publicidade, assim 

como, uma aplicação supletiva da lei processual civil13. 

No que se refere à eficácia inter partes das sentenças assiste-se, na lei do contencioso 

administrativo espanhol, ao consagrar de exceções a esse princípio, permitindo-se que, em 

certas situações, as sentenças possam produzir efeitos face a terceiros que não foram parte em 

determinada ação judicial. Essa possibilidade só foi expressamente consagrada na LJCA de 

1998, mas vinha, no entanto, sendo aplicada, como se referiu, por alguma jurisprudência – 

não sendo esta unânime, tendo-se assistido a alguns avanços e recuos ao longo do tempo -, 

com base na interpretação efetuada a partir de outro preceito da LJCA anterior (o n.º 2 do 

artigo 86.º), embora o mesmo só contemplasse expressamente sentenças anulatórias de atos 

administrativos, deixando de fora o reconhecimento de situações jurídicas individualizadas.  

A este respeito, Jesús González Pérez faz menção a uma sentença de 15 de novembro 

de 1963, na qual se entendeu o seguinte: “Conforme el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 

Jurisdiccional (...), las sentencias producen efectos entre las partes y las personas afectadas 

por los acuerdos administrativos revisados en esta Jurisdicción, sin que la calidad procesal 

de demandante o demandado con que intervinieron em los litigios altere a estimación de cosa 

                                                             
13 A este propósito, cfr. Faustino Cordón Moreno, El proceso contencioso administrativo – Segunda Édición, 
Editorial Aranzadi, Navarra, 2001, págs. 30-48. 
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juzgada, si son idênticas las cosas y las causas, según doctrina mantenida, entre outras, por 

la S. de 30 de enero de 1947.”14  

Também Javier Espinal Manzanares15, refere o papel e contributo da jurisprudência, 

realçando uma decisão do Tribunal Supremo, de 29 de novembro de 1985, da qual resultou, 

por via de incidente de execução de sentença, o reconhecimento a terceiros de situações 

jurídicas individuais em virtude da anulação de uma disposição geral. Este autor refere, ainda, 

o papel da doutrina, que vinha, igualmente, reconhecendo a possibilidade de extensão de 

efeitos das sentenças a terceiros que se encontrassem em situação idêntica.  De igual forma, 

outros autores também salientam a importância e a inovação da  referida decisão do Tribunal 

Supremo, de 29 de novembro de 1985, tais como J. Toledo Jáudenes16, Mariano López 

Benítez17, Antonio Alfonso Pérez Andrés18 e Tomás Font I Llovet19. 

Foi, então, com a nova redação do atual n.º 2 do artigo 72.º (anterior n.º 2 do artigo 

86.º da Ley de 27 de deciembre de 1956)20, o artigo 110.º e com o artigo 111.º21 da LJCA 

(aprovada pela Ley 29/1998, de 13 de julio), que passaram a constituir as exceções da 

legislação administrativa espanhola ao princípio geral da eficácia inter partes das sentenças, 

consagrado na 1.ª parte do n.º 3 do artigo 72.º da mesma lei. 

Tal como em Portugal, o objetivo do artigo 110.º da LJCA foi o de responder ao 

fenómeno dos processos em massa que, em consonância com a, já abordada, rutura com o 

modelo  de contencioso administrativo anteriormente vigente e, no contexto da consagração 

plena da tutela da jurisdição efetiva, resultou no aumento da litigância dos cidadãos face à 

Administração, em particular, a resultante do funcionalismo público e em matéria tributária. 

                                                             
14 Cfr. Jesús González Pérez, Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, 
de 13 de julio) – II Tomo, Cuarta Edición, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pág. 1440.  
15 Cfr. Javier Espinal Manzanares, La extensión de efectos de las sentencias contencioso-administrativas; el 
artículo 110 de la LJCA – Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n.º 20, enero 2005. 
16 Cfr. J. Toledo Jáudenes, Extensión «ultra partem» de la eficacia de la sentencia administrativa en tramite de 
ejecución, Revista de Administración Publica, n.º 109, 1986.  
17 Cfr. Mariano López Benítez, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 - 
Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 100, 1998, págs. 782 e 783. 
18 Cfr. Antonio Alfonso Pérez Andrés, Los efectos de las sentencias de la jurisdicción contencioso-
administrativa – Aranzadi, Navarra, 2000, págs. 254-257. 
19 Cfr. Tomás Font I Llovet, La extensión a terceros de sentencias en via de ejecución – Justicia Administrativa, 
Número Extraordinario, 1999, pág. 168. 
20 De acordo com o n.º 2 do artigo 72.º, as sentenças anulatórias de uma disposição geral ou de um ato que afete 
uma pluralidade indeterminada de pessoas produzem efeitos relativamente a todos os afetados pelas mesmas. 
21 Esta disposição legal prevê a possibilidade de extensão de efeitos de sentenças transitadas em julgado, nos 
quais se tenha acordado a suspensão nos termos do artigo 37.º n.º 2 da mesma lei. 
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Tal trouxe, não só ao legislador espanhol, como também no âmbito comunitário22, a 

preocupação de criar mecanismos de agilização processual nos tribunais.  

São diversos os autores que se referem a este objetivo, inerente à consagração legal do 

mecanismo de extensão de efeitos das sentenças. Como refere Mariano López Bénitez23, 

“ante una sociedad cada vez más compleja, la realidad de los actos-masa, (...) requiere ser 

atendido y ser atendido además a través de fórmulas ágiles que garanticen la igualdad y la 

tutela efectiva de los administrados.”; assim como, Tomás Font I Llovet24, para o qual, “nos 

encontramos de lleno ante una “masificación” del contencioso, resultando también del 

creciente sentimiento de plenitud ciudadana, esto es de la convicción de los ciudadanos de 

que ostentan derechos frente a la Administración y que esos derechos son tutelables por los 

tribunales.”; ou Mercedes Senén Hernández25, para quem, “El fin de este precepto es 

evidente: evitar a reiteración de múltiples procesos innecesarios contra los llamados «actos 

en masa» (...). De esta forma se abaratan costes económicos y de tiempo, en aras de una 

mayor funcionalidad y agilidad de la que tan necesitada está la Justicia.” 

A disposição espanhola de extensão de efeitos das sentenças não tem, todavia, um 

âmbito de aplicação genérico, respeitando, apenas, a sentenças proferidas em matéria 

tributária ou de funcionalismo público, se bem que, à semelhança do que sucede no nosso 

país, tais matérias constituam o objeto da grande maioria das ações interpostas perante os 

tribunais administrativos. Como se sabe, os atos praticados pela Administração nestes 

domínios têm, por regra, um elevado número de destinatários, o que acarreta, em 

consequência, que sejam, de igual modo, em grande número os potenciais lesados pela 

ilicitude da atuação administrativa que deles, eventualmente, decorra. 

Por outro lado, o artigo 110.º da LJCA aplica-se quando se esteja perante uma situação 

jurídica idêntica [cfr. alínea a) do n.º 1], bastando que tal identidade se refira a, apenas, uma 

sentença administrativa anterior. Contudo, o que, à primeira vista, poderia parecer um 

requisito simples, vem a ter de ser conjugado com a seguinte condição: a sentença cujos 

                                                             
22 Veja-se, a este propósito, o que refere Antonio Alfonso Pérez Andrés: “Esta masificación anunciada ha traído 
una gran preocupación de los poderes publicos (...). Esta problemática ha sido objeto de análisis incluso a nivel 
de las Instituciones Europeas, recordemos una Recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa 
a favor de la puesta en marcha de determinas técnicas como la obligación de designar un representante único 
en los pleitos en masa, o bien la adoptación de la técnica de los procesos «test» (o caso testigo), etc.” – (Los 
efectos, cit., pág. 251); e Tomás Font I Llovet (La extensión, cit., pág. 166). 
23 Cfr. (Mariano López Bénitez, Comentarios..., cit., pág. 782). 
24 Cfr. (Tomás Font I Llovet, La extensión..., cit., pág. 166), e para o qual remete António Alfonso Pérez Andrés 
– cfr. (Los efectos..., cit., pág. 250).  
25 Cfr. Mercedes Senén Hernández, Ejecución de sentencias – Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
Estudio sistemático. – (Coord.) Benigno Pendás García, Editorial Praxis, Barcelona, 1999, pág. 396. 
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efeitos se pretenda ver estendidos não pode ser contrária a jurisprudência já existente oriunda 

do Supremo Tribunal ou de outros tribunais superiores [cfr. n.º 5 da redação original e alínea 

b) do n.º 5 da atual redação]. 

Assim, poderá o particular apresentar o pedido de extensão de efeitos da sentença 

junto do tribunal da jurisdição administrativa que o proferiu, sendo que se exige que tal 

tribunal seja também territorialmente competente para conhecer o pedido. Então, não 

decorrido, ainda, o prazo de um ano desde a última notificação das partes no processo em que 

foi proferida a sentença cujos efeitos se pretende ver estendidos, poderá o administrado 

formular tal pedido. Em primeiro lugar, porém, o mesmo terá de ser requerido junto da 

Administração. Só não havendo pronúncia por parte desta sobre o pedido no prazo de três 

meses, ou em caso de decisão expressa de indeferimento, o particular terá, dessa forma, dois 

meses para apresentar o pedido de extensão de efeitos de sentença em sede judicial, o qual 

deverá apresentar suporte documental que fundamente a identidade das situações, nos termos 

previstos no regime do incidentes (cfr. n.º 3 do artigo 110.º). 

Entretanto, ao regime do artigo 110.º da LJCA foram introduzidas alterações, ao final 

de cerca de cinco anos após a sua entrada em vigor, através da Ley Orgánica 19/2003, de 23 

de deciembre.  

Das alterações verificadas, importa destacar uma que representou uma maior 

simplificação do regime, eliminado a obrigatoriedade de apresentação prévia do pedido de 

extensão de efeitos de sentença junto da Administração. Contudo, parecendo o regime ter 

ficado dotado de uma maior celeridade processual, pode, em certos casos, até representar o 

contrário, dada a impossibilidade de acatamento do pedido em sede extrajudicial. Desta 

forma, a configuração atual do regime implica, necessariamente, a apresentação do pedido 

junto do tribunal, não se podendo, de todo, evitar que haja uma resolução de natureza 

contenciosa. 

Para além disso, será de notar que o regime previsto na referida sede deixou de prever 

a remissão expressa para o regime dos incidentes, embora ainda persista em boa parte da 

doutrina espanhola a ideia de que se trata de um incidente do processo executivo. A este 

respeito, o autor espanhol Jesús González Pérez refere o seguinte, enquanto justificação da 

alteração legislativa em causa: “El proceso para decidir sobre la extensión de los efectos de 

la sentencia ha sido calificado de incidente de carácter declarativo dentro del proceso de 

ejecución. El número 3 (...) decía que la petición de extensión de los efectos se tramitaría 

«por los trámites establecidos para los incidentes, pero sin que haya lugar a la celebración 
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de vista». No obstante esta remisión, lo cierto es que se estabelecía un regímen especial. Sin 

duda por esta razón se ha suprimido la remisión alos incidentes.” Para além disso, prevendo 

o artigo 110.º a tramitação do incidente, refere que não será necessário recorrer ao regime 

geral dos incidentes26. 

Por outro lado, a nova redação do artigo 110.º da LJCA não veio só eliminar 

formalidades. Analisando o teor do n.º 5 verifica-se que o mesmo passou a contemplar um 

requisito adicional, e cuja verificação implica a improcedência do pedido de extensão – assim 

como a ocorrência das demais circunstâncias previstas na disposição em apreço.  

De acordo, então, com o requisito previsto na alínea c) do n.º 5 passa a ser relevante o 

comportamento do particular que pretende socorrer-se do mecanismo previsto no artigo 110.º. 

Nessa medida, o pedido de extensão de efeitos não será atendido se, o interessado, podendo 

recorrer aos meios de impugnação administrativa disponíveis, não o fez; ou, tendo recorrido, a 

sua pretensão tenha sido indeferida (expressa ou tacitamente), e o mesmo não recorra à via 

contenciosa, dentro do respetivo prazo, originando, assim, um ato administrativo consolidado 

na ordem jurídica, por ausência de impugnação atempada. 

Este requisito, ao atribuir relevância jurídica ao comportamento omissivo do particular 

parece vir reforçar uma figura do contencioso administrativo tradicional que é, no presente 

caso, a figura do ato consentido. 

O requisito constante da alínea c) do n.º 5 do artigo 110.º já havia feito parte do 

projeto da LJCA de 1998 e, como tal, foi poderada a inclusão de requisito semelhante na 

versão originária do artigo 110.º, embora, nessa altura, em sede de discussão parlamentar do 

projeto da futura LJCA, se tenha concluído pela sua não inclusão na versão final que veio a 

ser aprovada. 

Tal facto é revelador da divisão doutrinal que se verificou em redor do mesmo, 

aquando da discussão dos projetos de reforma do contencioso administrativo espanhol. Aliás, 

isso não será de todo de estranhar, dado que a sua inclusão no regime ou a sua ausência têm, 

em ambas as situações, capacidade de alterar substancialmente as caraterísticas do regime 

jurídico da extensão de efeitos das sentenças dos tribunais administrativos. 

                                                             
26 Cfr. Jesús González Pérez, La reforma de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (LO 10/2003, de 
23 de deciembre, y L. 62/2003, de 30 de deciembre) - Adenda a los Comentarios a la ley de la jurisdicción 
contencioso-administrativa (4.ª ed., 2003), pág. 36 e 43.   
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O caráter inovador deste mecanismo não deixa de ter como consequência necessária 

uma discussão por parte dos operadores judiciários27. Isto porque o requisito em causa será 

essencial para aqueles que entendem dever preponderar os princípios da certeza e confiança 

jurídicas, constituindo, igualmente, um tratamento preferencial dos destinatários de atos 

administrativos que não os impugnaram no tempo devido e que, posteriormente, o vêm a 

fazer, após serem proferidas decisões judiciais favoráveis às suas pretensões em processos 

intentados por outros em devido tempo, e nos quais não foram parte. 

De entre os autores espanhóis defensores desta perspetiva, serão de salientar José 

Ignacio Vega Labella28, para quem a ausência do requisito em apreço representa colocar em 

causa a teoria do ato consentido e a essência da prescrição dos direitos: “La supresión de este 

requisito no puede merecer favorable crítica, sino todo lo contrario. Con ella, caen por su 

base le teoría de los actos consentidos y la propia esencia de le prescripción extintiva de los 

derechos. (...) Permitir la extensión de efectos cuando median actos administrativos firmes e 

incluso ha podido transcurrir el correspondiente plazo prescriptivo supone proclamar y 

procurar la defunción sin paliativos del principio de seguridad jurídica.” 

De igual modo, Manuel Rebollo Puig29, para quem, o mecanismo de extensão de 

efeitos das sentenças, ao permitir anular atos administrativos consolidados, que não foram 

discutidos no processo nem abrangidos pela sentença cujos efeitos se pretende estender, 

poderá trazer mais problemas, do que aqueles que se pretende resolver, ou seja, se “se admite 

que para extender el reconocimiento de derechos a terceros se puede en ejecución anular o 

simplemente ignorar actos administrativos firmes que en absoluto fueron discutidos en el 

proceso y sobre los que no se prononció la sentencia, el artículo 110 acabará por crear 

muchos más problemas que los pretende resolver.”  

Também Antonio Alfonso Pérez Andrés30 apresenta críticas à redação original do 

artigo 110.º da LJCA, alertando que o mesmo pode implicar “situaciones de gran 

desigualdad e «injusticia»” e que, em face dos princípios da segurança jurídica e da 

igualdade, o legislador, claramente, deu primazia ao segundo. 

                                                             
27 Aliás à semelhança do que sucedeu no nosso país, facto que levou a que, poucos anos após a entrada em vigor 
do artigo 161.º do CPTA, o Tribunal Constitucional tenha sido chamado a pronunciar-se sobre a sua 
conformidade com os princípios constitucionais da igualdade e da segurança jurídica, como foi referido na 
análise introdutória do presente relatório. 
28 Cfr. Ignacio Vega Labella, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, 
Aranzadi, Navarra, 1998, VV.AA, pág.. 914. 
29 Cfr. Manuel Rebollo Puig, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, 
Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 100, 1998, pág. 537. 
30 Cfr. (Antonio Alfonso Pérez Andrés, Los efectos..., cit. págs. 279-281). 
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Por seu turno, neste matéria, Tomás Font I Lovet31 identifica três vantagens na 

existência do requisito, e que se prendem, desde logo, com o “estímulo de la diligencia de los 

afectados”, e ao invés, “desincentivar el parasitismo” e por permitir saber “desde el primer 

momento cuál es la dimensión subjetiva del colectivo afectado al que tal vez deba extender 

los efectos de la sentencia.” 

Por fim,  J. Espinal Manzanares32, face à alteração da redação do artigo 110.º, expressa 

a sua concordância com a introdução do requisito em causa, dado que“ la situación anterior 

daba lugar a resultados que comprometían seriamente el principio de seguridad jurídica al 

permitir vía la extensión de efectos, el desconocer u obviar la existencia de actos 

administrativos que habían devenidos firmes en relación con una persona, a la que se le 

procuraba acudiendo a la vía del artículo 110, el prescindir de lo resuelto en dichos actos, a 

los que por otro lado había prestado conformidad al no recurrirlos oportunamente.”  

Por outro lado, se se entender dever dar prevalência ao princípio da igualdade e, assim, 

que situações idênticas devem merecer resposta idêntica por parte do sistema judicial, mesmo 

que tal represente o desprezo pelos prazos de caducidade do direito de ação e até dos prazos 

substantivos de prescrição dos direitos subjetivos, a introdução do requisito em causa 

constitui uma forte restrição ao funcionamento do regime do artigo 110.º da LJCA e, assim, à 

aplicação do princípio do tratamento igual dos administrados. 

Neste sentido, identifica-se o autor espanhol, já aqui referido, Jesús González Pérez,33 

quando afirma que “Esta exigencia ha sido introducida por la LO 19/2003. Pone en 

evidencia una terminologia incorrecta y el desprecio a las exigencias de la tutela judicial, al 

mantener la llamada «excepción de acto consentido», que, como he dicho en más de una 

ocasión, era el único residuo de tan criticada concepción sobre el carácter revisor de la 

jurisdicción contencioso-administrativa que se mantenía en la Ley de 1956. Los que 

descalificaban esta Ley por entender que todavía estaba informada por aquel princípio, al 

elaborar la Ley de 1998 mantienen el único vestigio que quedaba de él, y al reformala por la 

LO 19/2003 le reiteran e refuerzan.” No que respeita à prescrição, a sua posição consiste no 

seguinte: “No se exige que en el momento de pedir la ampliación de efectos no hubiese 

prescrito el derecho subjetivo que se pretende sea reconocido para la extensión de efectos de 

la sentencia. Sin duda por estimarse que el proceso incoado por aquellos que se encontraban 

en situación idéntica había supuesto una interrupción de los plazos de prescripción.”.  
                                                             
31 Cfr. (Tomás Font I Lovet, La extensión..., cit. pág. 179). 
32 Cfr. (J. Espinal Manzanares, La extensión..., cit.). 
33 Cfr. (Jesús González Pérez, Adenda..., cit., págs. 40-42).  
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Sobre este aspeto, María José Alonso Mas34, além de admitir que “...con la nueva 

regulación sí se verá bastante reducida la viabilidad de la extensión de efectos de las 

sentencias.”, identifica, ainda, um problema de cariz constitucional: “Pero el principal 

problema radica en que, a mi juicio, la nueva regulación es contradictoria con la 

jurisprudencia del TC. (...)”, a qual “...da prioridad al principio de igualdad en la aplicación 

de la ley (...) sobre la doctrina del acto consentido y firme.”. 

Outra questão que tem levado a discussões na doutrina espanhola e, que se prende com 

o objeto de estudo do presente relatório, tem que ver com a natureza jurídica do mecanismo 

previsto no artigo 110.º da LJCA. 

Em termos de colocação sistemática, é possível constatar que a disposição legal em 

causa faz parte do Capítulo IV, intitulado Ejecución de Sentencias, do Título IV, o que, apesar 

disso, não significa para todos os autores que se esteja perante um mero incidente de execução 

de sentenças, ou mesmo que seja um mecanismo que tenha natureza exclusivamente 

executiva. 

Por outro lado, e em conformidade com o anteriormente referido, o texto do artigo 

110.º da LJCA, com a alteração operada pela Ley Orgánica 19/2003, de 23 de deciembre, 

deixou de contemplar uma remissão expressa para o regime dos incidentes, prevendo, ele 

próprio, uma tramitação específica, assim como, deixou de consagrar a necessidade de 

apresentação de requerimento prévio perante a Administração. 

Desta forma, são vários os autores espanhóis que qualificam o mecanismo de extensão 

de efeitos das sentenças como sendo um mero incidente do processo executivo35.  

Contudo, as suas especificidades não deixam de passar despercebidas às análises 

levadas a cabo por parte da doutrina espanhola, nomeadamente, a Pablo González Mariñas36, 

quando refere que “...por su duración y complejidad, puede llegar a encubrir en muchos 

casos un nuevo proceso no confesado ni computado como tal.”.  

Nessa medida, encontra-se quem considere que o mecanismo, embora com 

caraterísticas de incidente, será um processo especial no âmbito daquele, sendo esse o caso de 

Faustino Cordón Moreno, 37 como se verifica, quando o mesmo descreve da seguinte forma a 

                                                             
34 Cfr. María José Alonso Mas, Reflexiones sobre la nueva regulación de la extensión de los efectos de las 
sentencias, Revista de Administración Pública, n.º 164, 2004, págs. 304 e 307. 
35 Cfr. Vicente Gimeno Sendra, et al., Derecho Procesal Administrativo, Segunda Edición, Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, SA, Madrid, 2004, págs. 280- 285; e Tomás Font I Llovet (La extensión..., cit., págs. 
174-177 e 180 e 181). 
36 Cfr. Pablo González Mariñas, Ejecución de sentencias contecioso administrativas - Reforma do Contencioso 
Administrativo, Trabalhos Preparatórios, O Debate Universitário, Vol. I, Ministério da Justiça, 2000, pág. 409. 
37 Cfr. (Faustino Cordón Moreno, El proceso..., cit., pág. 293). 
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natureza do mecanismo do artigo 110.º da LJCA: “En efecto, más que ante un incidente en la 

ejecución nos encontramos ante un proceso incidental-especial, por lo que habría que 

cuestionarse si su ubicación correcta no hubiera sido el Título V – inserto en la fase de 

ejecución  de una sentencia, cuya razón de ser es la simplicidad de su tramitación y la 

apreciación no problemática de la concurrencia de sus pressupuestos.”.  

Em idêntico sentido, refere Mercedes Senén Hernández38, quanto à versão originária 

do artigo 110.º, que “A pesar de el apartado 3 del artículo 110 establece que el 

procedimiento para substanciar este derecho será el  de los incidientes, con la única exepción 

de que no habrá vista, lo cierto es que en su apartado 4 se recogen una serie de 

especialidades (...)”. 

De entre as especificidades encontradas, há quem denote, no artigo 110.º da LJCA,  

caraterísticas do processo declarativo, como é o caso de Jesús González Pérez,39 quando 

refere que “El proceso (...) ha sido calificado de incidente declarativo dentro del proceso de 

ejecución.”, embora, mais à frente, se refira ao mesmo como incidente de execução, e bem 

assim, Mariano López Benítez40 nos seguintes termos: “...podríamos plantearnos si este 

artículo 110 no está consagrando realmente un proceso especial, cuya tramitación, por 

razones de agilidad, se confía al trámite de los incidentes de ejecución, no obstante ventilarse 

em aquél una pretensión principal (el reconocimiento del derecho o situación jurídica 

individualizada). Sea como fuere, lo cierto es que el carácter declarativo, no sumario (pues 

produce efecto de cosa juzgada), de este incidente salva los recelos de la doctrina y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo elevaban sobre la posible indefensión que podría 

producirse del lado de la Administración condenada. El artículo 110.3 de la LJCA señala, en 

efecto, que la petición dirigida al órgano jurisdiccional se sustanciará por los trámites 

establecidos para los incidentes, pero sin procedencia de vista.”. Com esta opinião, o autor 

Antonio Alfonso Pérez Andrés41 manifesta a sua total concordância, no âmbito da sua 

abordagem da natureza deste mecanismo. 

Para além disso, encontra-se quem recuse, quer a natureza incidental, quer executiva 

deste mecanismo. Desde logo, porque, se fosse um incidente, teria de, naturalmente, estar  

dependente de uma causa principal, carecendo, efetivamente, de autonomia processual, o que 

não sucede no caso em apreço. Da mesma forma, também não terá natureza executiva, dado 

                                                             
38 Cfr. (Mercedes Senén Hernández, Ejecución, cit., pág. 397). 
39 Cfr. (Jesús González Pérez, Adenda..., cit., pág. 36). 
40 Cfr. (Mariano López Benítez, Comentarios..., cit., págs. 784 e 785). 
41 Cfr. (Antonio Alfonso Pérez Andrés, Los efectos...., cit., pág. 259). 
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que, o que está em causa não é, de todo, a execução de uma decisão judicial. Deste modo, a 

conclusão possível é a de que se está perante um processo de natureza declarativa, na medida 

em que, o tribunal vai ser chamado a analisar se um terceiro se encontra numa determinada 

situação jurídica semelhante àquela que foi reconhecida na sentença cujos efeitos pretende ver 

estendidos na sua esfera jurídica (sem deixar, claro, de verificar a presença dos demais 

requisitos). Esta tarefa coaduna-se, assim, com o processo declarativo, visto ser, aqui, também 

necessário solucionar previamente uma situação de dúvida.  

Neste contexto, identifica-se a opinião de José Ignácio Vega Labella42, o qual entende 

que “la pretensión de extensión de efectos coloca al Juez o Tribunal de la ejecución ante un 

auténtico procedimiento cognitivo, propio de la fase declarativa, y poco concorde con la 

verdadera esencia de la ejecución...”. 

Por fim, dadas as especificidades referidas, são cada vez mais os autores espanhóis 

que tendem a qualificar este mecanismo como sendo um processo especial - sem deixar de 

reconhecer a essência declarativa do mesmo -, que prevê uma tramitação própria, e que, 

assim, se demarca, quer de um processo com natureza exclusivamente executiva (não 

condicionado pela sua colocação sistemática na LJCA), quer de um mero incidente 

processual.  

Tal será o caso da análise efetuada por María José Alonso Mas43, que carateriza o 

mecanismo como sendo um processo de natureza declarativa especial: “A mi juicio, nos 

encontramos en realidad con un proceso declarativo de cognición limitada, en la medida en 

que en ele mismo sólo se discute si es viable o no la aplicación de la doctrina y el fallo 

estimatório contenido en una sentencia a outro supuesto concreto; el hecho de que ello se 

regule dentro de le ejecución de la sentencia nada significa.” Surge, assim, como sendo 

“...un nuevo proceso declarativo, aunque sea especial y sumario. (...) un proceso 

contencioso-administrativo declarativo con ciertas especialidades, ya que no es precisa la 

producción de un acto administrativo previo, como ocurre asimismo en los casos de vía de 

hecho y de inactividad material de la Administración.” 

Por outro lado, e procedendo a uma breve análise comparativa com o ordenamento 

jurídico português, verifica-se que o artigo 110.º da LJCA, tendo inspirado o legislador 

português da reforma do contencioso administrativo de 2002/04, não foi, contudo, 

                                                             
42 Cfr. (José Ignácio Vega Labella, Comentarios..., cit. pág. 916.). 
43 Cfr. (María José Alonso Mas, Reflexiones..., cit., págs. 273 e 274). 
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integralmente adotado pelo mesmo, apresentando o artigo 161.º do CPTA algumas diferenças 

relativamente ao regime espanhol.  

Desde logo, as alterações que foram intoduzidas ao texto do artigo 110.º pela Ley 

Orgánica 19/2003, de 23 de deciembre não foram tidas em conta, dado que nenhuma das 

mesmas foi incorporada pela norma portuguesa. Será de referir, a este respeito que, para tal, 

poderá ter contribuído o facto de, tanto o ETAF, como o CPTA, aprovados pelas Leis n.os 

13/2002, de 19 de fevereiro e 15/2002, de 22 de fevereiro, respetivamente, terem tido a sua 

data de entrada em vigor prevista para 2003, mas acabaram por, efetivamente, só entrar 

plenamente em vigor em 1 de janeiro de 2004 (por via das Leis n.os 4-A/2003, de 19 de 

fevereiro, e 107-D/2003, de 31 de dezembro). 

Assim, tendo em conta, em primeira análise, o artigo 110.º da LJCA, aprovado pela 

Ley 29/1998, de 13 de julio, verifica-se que no ordenamento jurídico português, a extensão de 

efeitos das sentenças dos tribunais administrativos não está limitada às matérias fiscal e de 

funcionalismo público, embora, na prática, estas representem, por excelência, o objeto do 

recurso ao mecanismo em apreço, sendo pouco frequentes outras matérias, que não aquelas44. 

No entanto, a disposição congéne espanhola apresenta-se menos exigente, quando faz 

depender a extensão de efeitos de sentença da verificação de uma “idéntica situación 

jurídica” [cfr. alínea a) do n.º 1], ao passo que o n.º 2 do artigo 161.º do CPTA exige que se 

esteja perante “situações em que existam vários casos perfeitamente idênticos”.  

As expressões referidas permitem, para além disso, identificar outra diferença de 

regime existente nas normas em causa, e que respeita ao número de sentenças exigido, sendo 

que, no caso espanhol bastará, apenas, a existência de uma. Como anteriormente já se 

mencionou, à partida, é possível verificar que a sentença, cujos efeitos se pretende ver 

estendidos, não poderá ser contrária a jurisprudência já existente oriunda do Supremo 

Tribunal ou de outros tribunais superiores [cfr. n.º 5 da redação original e alínea b) do n.º 5 da 

atual redação]. 

                                                             
44 Cfr. a título de exemplo, os acórdãos do STA, de 17/05/2007 e de 19/02/2009 (Processo n.º 048089A), 
disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt, em que o que está em causa é um despacho conjunto dos, então, 
Ministro da Agricultura e do Desenvolvimento e das Pescas e Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, que 
fixou a indemnização global pela privação do uso e da fruição da terra de determinados prédios rústicos na 
sequência da sua ocupação no âmbito da Lei da Reforma Agrária; e, os já referidos, Acórdãos do STA, de 
19/04/2007 e de 13/11/2007 (Processo n.º 0164A/04), também disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt, em 
que a entidade executada era a Comissão de Inscrição da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. 
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No que se refere ao tribunal competente, será, de acordo com o disposto no n.º 4 do 

artigo 161.º, aquele que proferiu a sentença, sendo que, conforme a jurisprudência do STA 

tem defendido, será aquele que a proferiu em primeiro grau de jurisdição45.  

Quanto a este aspeto, a lei espanhola contempla um requisito adicional, na medida em 

que, o tribunal que tenha proferido a sentença deverá, igualmente, ser competente em razão do 

território para poder conhecer do pedido de extensão de efeitos de sentença. 

O n.º 2 do artigo 110.º da LJCA, na sua redação original, coincidia com a primeira 

parte do n.º 4 do artigo 161.º do CPTA, ambos prevendo procedimentos e prazos idênticos – 

requerimento prévio à Administração, sendo que, indeferido o mesmo, ou decorrido 

determinado período de tempo sem uma decisão expressa, por parte desta, o interessado 

dispunha de um prazo de dois meses para requerer a extensão de efeitos das sentenças junto 

do tribunal competente. 

Contudo, como já se referiu, a disposição legal em causa acabou por ser revogada em 

2003, com efeitos a 14 de janeiro de 2004, tendo deixado de ser necessário o prévio 

requerimento junto da Administração.  

Por último, existe uma grande diferença entre os dois regimes que merece ser 

assinalada, e que se prende com a atrás mencionda alteração introduzida pela LO 19/2003 ao 

artigo 110.º da LJCA, respeitante à necessidade da não verificação da seguinte circunstância, 

sob pena de a extensão de efeitos da sentença improceder: quando o interessado, podendo 

recorrer aos meios de impugnação administrativa, não o fez; ou, tendo recorrido, a sua 

pretensão tenha sido indeferida expressa ou tacitamente; e o mesmo não recorra à via 

contencioso dentro do respectivo prazo [cfr. alínea c) do n.º 5]. 

Tal, correspondendo à mais significativa modificação do artigo 110.º, na medida em 

que, perante a prática de um ato administrativo, se dá relevância ao comportamento do 

interessado na extensão de efeitos de sentença, quer através da figura do ato consentido, quer 

através do decurso dos prazos de caducidade do direito de ação, restringe, em larga medida, o 

recurso ao mecanismo espanhol, o que não sucede nem se exige no caso português. Neste, já 

foi referido que se entende que o legislador pretendeu dar preponderância ao princípio 

constitucional da igualdade, pelo que é pacífico, no nosso país, que o mecanismo constitui 

uma exceção ao princípio do caso decidido e que permite ultrapassar os prazos de caducidade 

                                                             
45 Cfr Acórdão do STA, de 16/11/2004 (Processo n.º 01709B/02). Esta orientação acabou por ser seguida pelo 
STA em acórdãos posteriores, tendo a mesma sido transcrita nos acórdãos de 18/01/2005 e de 10/03/2005 
(Processos n.os 01709A/02 e 01026A/03, respetivamente), todos disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt. 
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do direito de ação previstos no CPTA, embora, como também já se abordou, seja possível 

identificar opiniões discordantes com tal entendimento. 

 Em suma, ficou aqui exposto, embora de forma breve, todo o circunstancialismo que 

rodeou o surgimento do regime espanhol da extensão de efeitos das sentenças dos tribunais 

administrativos, no qual o nosso legislador foi buscar inspiração, embora, como ficou dito, 

não haja uma coincidência total quanto ao funcionamento dos mesmos, sendo certo que, as 

diferenças que apresentam - em particular, a referida em último lugar - traduzem diversas 

visões sobre os princípios que se pretende fazer preponderar com o mecanismo: o princípio da 

igualdade de tratamento dos particulares, em confronto com a salvaguarda dos princípios da 

certeza e confiança jurídicas. Mesmo em Espanha se verifica que o legislador oscilou entre as 

visões referidas, vigorando, atualmente, como ficou aqui dito, aquela que dá preponderância 

aos princípios da certeza e confiança jurídicas e que atribui relevância ao comportamento 

(passivo) do particular que pretende recorrer ao mecanismo de extensão de efeitos das 

sentenças. 
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3. A colocação sistemática do regime de extensão de efeitos das sentenças no CPTA 

e suas implicações na natureza do mecanismo. 

 

A análise da natureza jurídica de determinado mecanismo ou regime legal, 

configurado e introduzido pelo legislador, constitui uma tarefa fundamental, que deve e tem 

ser levada a cabo pelos diversos operadores do Direito. Essa tarefa levará a uma melhor 

compreensão do mesmo e, assim, à sua correta aplicação em concreto. Está-se, em suma, 

perante uma tarefa de não deixa de conter um cariz interpretativo, a qual é inerente à atividade 

jurídica e que, no fundo, constitui a sua verdadeira essência. 

Dos diferentes operadores do Direito, espera-se que, para além do dever do 

conhecimento dos diversos regimes jurídicos que são chamados a aplicar, demonstrem, de 

igual forma, uma preocupação em revelar um domínio profundo da essência dos mesmos, 

como forma de alcançar uma melhor aplicação dos mesmos. 

No entanto, a riqueza da realidade jurídica também se revela nas diferentes perspetivas 

que determinada matéria pode suscitar a quem a aplica, pelo que se torna frequente encontrar 

diferentes interpretações e, nessa medida, diversas soluções jurídicas, sendo todas igualmente 

válidas, do ponto de vista jurídico, quando devida e suficientemente fundamentadas. 

Na situação em concreto,  e após a descrição e análise da respetiva génese, o objetivo 

será analisar a natureza jurídica do mecanismo do artigo 161.º do CPTA, tendo como ponto de 

partida a opção legislativa quanto à respetiva colocação sistemática naquele código. 

À semelhança do que sucedeu em Espanha, no regime jurídico do contencioso 

administrativo português, é possível constatar que o legislador entendeu colocar a norma 

respeitante ao regime da extensão de efeitos das sentenças nos tribunais administrativos no 

Título VIII do CPTA, relativo ao processo executivo. 

Temos, assim, que o mecanismo de extensão de efeitos das sentenças administrativas 

encontra-se regulado juntamente com os demais processos de execução de sentenças dos 

tribunais administrativos: execução para prestação de factos ou de coisas, execução para 

pagamento de quantia certa e execução de sentenças de anulação de atos administrativos. 

Neste âmbito, importará analisar se existem – e quais -, afinidades com os processos 

mencionados ou, se por outro lado, as afinidades se prendem com outro tipo de processos, que 

não o executivo. Claro é que, da leitura do texto da norma se verifica que existe uma remissão 
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expressa, em termos processuais, com as devidas adaptações, é certo, para “...os trâmites 

previstos no presente título para a execução das sentenças de anulação de actos 

administrativos.” (cfr. n.º 4 do artigo 161.º in fine). 

De forma propositada ou não, ou simplesmente, no estrito seguimento da opção que 

foi tomada relativamente à norma congénere espanhola, o que é certo é que, a opção em causa 

não passou ao lado da análise por parte de alguma doutrina e jurisprudência, como adiante se 

verá. 

Isto porque, a colocação sistemática de determinado regime jurídico coincide, por 

regra, com a respetiva natureza jurídica; ou, pelo menos, poderá funcionar como indicador da 

mesma. 

Natural é que, a matéria em apreço, até pela novidade que a introdução de tal regime 

representou no contencioso administrativo português, em particular, a conclusão que se 

poderá tirar em relação à mesma, poderá, e de certeza, condicionará a interpretação e, em 

consequência, a aplicação prática do mecanismo, como já anteriormente se referiu. 

Conforme refere J. Baptista Machado, a propósito da temática da interpretação da lei, 

trata-se de proceder à “...descoberta da “genealogia” ou “linhagem jurídico-sistemática” de 

uma norma, no sentido da recondução da mesma (...)” – no caso em questão -, “...ao lugar 

que lhe caberia numa “codificação” racional e exacta do dito sistema...”, o que será 

“...indispensável para recortar com precisão o alcance da norma, balizando o seu âmbito de 

aplicação...”46. 

Por outro lado, a análise e estudo da questão em causa também poderá servir para 

concluir pela correção (ou não) da opção do legislador, permitindo apresentar alternativas 

para a mesma, sem, contudo, ter a pretensão de o substituir. 

De qualquer forma, será importante investigar o que, até ao momento atual, se estudou 

e se produziu no universo jurídico português a este respeito, deixando, igualmente, um 

(eventual) contributo para o mesmo. Para o efeito será necessário investigar em que medida a 

doutrina portuguesa já se pronunciou sobre o assunto em causa - e de que forma -, assim 

como a jurisprudência dos tribunais administrativos. 

  

                                                             
46 Cfr. J. Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Almedina, Coimbra, 1994, págs. 
183 e 184. 
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3.1 A doutrina. 

 

Embora o mecanismo do artigo 161.º do CPTA tenha representado uma solução 

altamente inovatória no ordenamento jurídico português, do ponto de vista da concretização 

da agilização processual, verifica-se que a análise sobre a natureza jurídica do mesmo 

efetuada pela doutrina, em Portugal, não é muito vasta.  

À partida, seria de esperar uma situação inversa, tendo em conta a especial atenção 

que o contencioso administrativo passou a atrair, após a reforma de 2002/04, a qual 

representou uma nova visão do mesmo, demarcando-se claramente do modelo objetivista 

anteriormente vigente. Nessa medida, a reforma do contencioso administrativo foi, durante 

bastante tempo, um dos principais assuntos a que a comunidade jurídica deu e continua a dar 

especial ênfase. 

No entanto, a par das demais inovações decorrentes da reforma em apreço, a 

possibilidade de extensão de efeitos das sentenças dos tribunais administrativos parece não ter 

provocado, logo de imediato, o enfoque devido e inerente ao mesmo.  

Em certa medida, para esse facto, poderá ter contribuído a forma como o mesmo foi 

apresentado, juntamente com as restantes novidades de caráter subjetivista da reforma. Desde 

logo, e como já foi referido em sede introdutória do presente relatório, na própria exposição 

de motivos resulta uma descrição sumária do mecanismo do artigo 161.º do CPTA, na qual se 

dá especial ênfase ao “propósito de evitar da multiplicação de litígios”, ou seja, ao impacto 

que o mesmo terá em termos de agilização processual47. 

Desta forma, ao ser apresentado à comunidade jurídica nos termos acima descritos, 

verificou-se que não foram, desde logo, apercebidas as questões complexas que este 

mecanismo levanta, e que vão para além da mera simplificação e agilização processual que o 

mesmo parece traduzir. Isto porque, ao contrário do que possa parecer, o mesmo vem permitir 

que pretensões, em relação às quais já decorreram todos os prazos de impugnação voltem a 

poder ser colocadas perante os tribunais, o que, em certos casos, nomeadamente, em matéria 

de funcionalismo público, pode originar fenómenos de processo em massa – para os quais, as 

associações sindicais têm dado um significativo contributo -, quando o objetivo do legislador 

seria, como se viu, precisamente o contrário. Para além disso, poderá ser a própria 

                                                             
47 Cfr. Reforma... (cit.), págs. 39-40. 
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Administração a colocar entraves ao funcionamento do mesmo, motivo pelo qual, será 

necessário, então, o recurso à via judicial48. 

Contudo, não constituindo esse o tema em análise, será de salientar, então, que, 

relativamente, à natureza jurídica do mecanismo da extensão de efeitos, e sua colocação 

sistemática no CPTA, foram, também, poucas as análises e comentários críticos efetuados a 

esse respeito por parte da doutrina. 

Deste modo, e ainda assim, a opção legislativa de colocar o artigo 161.º do CPTA no 

âmbito dos processos executivos não passou totalmente despercebida. Desde logo, em sede de 

comentário a esta disposição legal, logo imediatamente à entrada em vigor do novo código, 

assiste-se a uma crítica do aspeto em apreço, por parte do Prof. Luís Filipe Colaço Antunes49. 

Na mesma ressalta-se, logo, no respetivo título a chamada de atenção para a “complexa 

simplificação” introduzida pela disposição legal em causa, referindo, também que se trata “de 

uma das disposições mais densas e complicadas do novo CPTA, com a dificuldade acrescida 

de não ter sido objecto de maturação doutrinal, mesmo no ordenamento jurídico 

inspirador...”, que, como já se referiu neste trabalho, foi o artigo 110.º da LJCA espanhola. 

No que respeita à colocação sistemática do artigo 161.º, este autor defende que esta 

não “molda definitivamente a sua natureza jurídica.”, pelo que conclui “que se trata, como, 

aliás, é frequente, de uma norma que não está situada no seu devido lugar.”, assim como, 

“pela sua não qualificação como incidente de execução de sentenças.”. Isto porque, 

conforme refere, se prevê que o terceiro possa, no prazo de um ano – contado nos termos 

previstos no n.º 3 do artigo 161.º -, apresentar, previamente, junto da Administração, a 

extensão dos efeitos de determinada sentença, sendo que a mesma poderá já “estar 

perfeitmente executada, dispondo para o efeito do CPTA de verdadeiros meios executivos 

(cfr. os arts. 169.º, 173.º e segs. e 176.º e segs. do CPTA, especialmente o art.179.º). Se a 

natureza jurídica do preceito sob observação dependesse da sua colocação sistemática, 

teríamos que admitir que a sentença não deveria estar executada até que houvesse decorrido 

o prazo de um ano após a última notificação de quem tenha sido parte no processo.”  

Por fim, conclui, ainda que “apesar do curto alcance das normas processuais 

administrativas (devendo, por isso, ser complementadas pela lei processual civil), não ser 

                                                             
48 Cfr. Prof.ª Carla Amado Gomes, O “caso decidido”..., cit., págs. 25 e 26. 
49 Cfr. Prof. Luís Filipe Colaço Antunes, O artigo 161.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos: 
uma complexa simplificação – Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 43, 2004, págs. 16 , 17 e 22. 
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indefensável sustentar que o mecanismo previsto no art. 161.º do CPTA tem substantividade 

própria, autónoma do processo principal.” 

Em sentido semelhante se pronunciam os Profs. Mário Aroso de Almeida e Carlos 

Alberto Fernandes Cadilha50, iniciando o seu comentário ao artigo 161.º com a questão 

respeitante ao enquadramento sistmático desta norma no CPTA, referindo que a opção 

legislativa “pode induzir em confusões que convém prevenir.” Isto porque esta disposição 

legal não se refere à execução de decisões judiciais dos tribunais administrativos e “Em bom 

rigor, a maioria dos preceitos que o integram nem sequer tem natureza processual, mas 

substantiva.” (com exceção dos n.os 4 e 6, que têm alcance processual), tendo em conta que 

estão em causa relações de caráter extrajudicial entre a Administração e o particular, através 

da necessidade de requerimento dirigido àquela, para que estenda os efeitos de determinada 

sentença.  

Para estes autores, “a única conexão que o preceito estabelece com o regime da 

execução das sentenças reside no facto de determinar que essa tutela processual” siga, “com 

as devidas adaptações”, os termos previstos no regime da execução de sentenças de anulação 

de atos administrativos (constante do artigo 177.º do CPTA), sendo este um processo, ainda 

assim, declarativo e autónomo, remetendo para as considerações tecidas a este respeito pelo 

Prof. Luís Filipe Colaço Antunes. Nessa medida, só essa conexão é que pode explicar a 

localização sistemática do artigo 161.º do CPTA. 

Aliás, não deixa de ser importante acrescentar que, relativamente ao Prof. Mário 

Aroso de Almeida, este já havia anteriormente procedido a uma apreciação crítica 

relativamente à natureza executiva do artigo 161.º, em conjunto com o Prof. Diogo Freitas do 

Amaral51. Embora iniciem a referência a esta disposição legal, no sentido de “evitar a própria 

propositura de acções e, assim, a própria constituição do fenómeno dos processos em 

massa.”, não deixam passar ao lado o caráter declarativo da mesma, frisando que “A 

pronúncia judicial de extensão de efeitos não pode deixar de ser proferida no âmbito de um 

processo declarativo, ainda que sumário, no qual o tribunal tem de verificar e reconhecer o 

bem fundado da pretensão do interessado. Por este motivo se determina, no artigo 161.º n.º 4, 

que o processo siga, com as adaptações que forem necessárias, os trâmites do processo de 

execução de sentenças de anulação de actos administrativos – processo que, sem prejuízo de 

                                                             
50 Cfr. Profs. Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Comentário ao Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos - 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2010, págs. 1048 e 1049. 
51 Cfr. (Profs. Diogo Freitas do Amaral e Mário Aroso de Almeida,Grandes linhas...., cit. págs. 106 e 108). 
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poder abrir caminho a pretensões executivas é, como já foi referido, um processo de natureza 

declarativa.” 

Por fim, importará salientar um outro autor que, embora de forma não tão exaustiva 

como os anteriores, procede, igualmente, a uma abordagem da natureza jurídica do 

mecanismo de extensão de efeitos das sentenças dos tribunais administrativos. Trata-se de 

Rodrigo Esteves de Oliveira, o qual, tal como os restantes, reconhece ao artigo 161.º do 

CPTA uma natureza substantiva, dada a previsão da necessidade prévia de resolução do 

pedido de extensão de efeitos de sentença em âmbito extrajudicial. Neste contexto, refere 

“que, apesar da sua (compreensível) inserção numa lei processual, é um mecanismo de 

direito substantivo, que tem a Administração como primeira destinatária (...)”, dado que 

“pretende dar resposta atempada (preventiva) a um problema de ordem judiciária, como é 

hoje a existência dos processos em massa, que perturbam o regular funcionamento dos 

tribunais, embora estejam aí igualmente presentes preocupações de natureza bem diversa, 

ligadas ao dever de igual tratamento jurídico de situações juridicamente análogas.” 52 

Temos, então, que as opiniões que vão sendo divulgadas sobre esta questão vão 

sempre no sentido de questionar e recusar a natureza executiva do mecanismo do artigo 161.º 

do CPTA, pelo menos, a sua natureza executiva pura, sendo sempre reconhecida a existência 

de especificidades relativamente aos processos de execução de sentenças. A este propóstio, 

refere-se a Prof.ª Carla Amado Gomes53, relativamente ao mesmo, como “processo semi-

executivo”. Embora a sua análise sobre o artigo 161.º do CPTA não esteja relacionada com a 

questão que, ora aqui, se pretende tratar, a utilização daquela denominação para o mecanismo 

previsto no artigo 161.º parace dar a entender que não lhe reconhece uma natureza 

exclusivamente executiva. 

Contudo, constata-se que as opiniões existentes sobre esta matéria na doutrina 

portuguesa vão, por regra, mais além do mero reconhecimento de algumas especificidades ao 

artigo 161.º do CPTA, e que passam, mesmo, pelo reconhecimento da sua natureza 

substantiva, e que só a remissão para o regime previsto em matéria de execução de sentenças 

de anulação de actos administrativos é que pode justificar a opção do legislador em colocá-lo 

no âmbito dos processos executivos. 

  

                                                             
52 Cfr. Rodrigo Esteves de Oliveira, Processo executivo: algumas questões – A Reforma da Justiça 
Administrativa, Stvdia Ivridica 86, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra 
Editora, 2005, pág. 260. 
53 Cfr. Prof.ª Carla Amado Gomes, O “caso decidido”... (cit.), pág. 25. 
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3.2 A jurisprudência. 

 

Após a análise do que a doutrina portuguesa - que se debruçou sobre a questão da 

natureza jurídica do mecanismo de extensão de efeitos das sentenças - tem referido a respeito 

do mesmo, importará e enriquecerá a análise em causa conhecer qual a abordagem dos 

tribunais em relação a esta matéria. Por força da atividade que, neste contexto, se exerce, as 

questões relacionadas com a natureza jurídica serão, como se verá, de ordem mais prática, já 

que, o que, naturalmente, estará em causa será a aplicação, em concreto, da norma, pelo que 

existirá, neste caso, uma necessidade mais premente de se encontrar uma solução para a 

resolução de determinado diferendo que reclama a intervenção do poder judicial. 

Desta forma, no que se refere à jurisprudência, e tendo por base a pesquisa efetuada, 

verifica-se que não foram muitas as decisões judiciais encontradas que abordam a 

problemática da natureza jurídica do mecanismo da extensão de efeitos das sentenças dos 

tribunais administrativos. 

Mais uma vez, e tal como no caso da doutrina, para o efeito, poderá ser explicação o 

facto de tratar-se de uma legislação recente e inovadora. Mas não será só isso. Tendo em 

conta o volume de trabalho que assola os tribunais administrativos, compreender-se-á que 

nem sempre será possível  proceder a análises mais complexas do regime jurídico em causa, 

sob pena de, muitas vezes, a celeridade processual poder sair prejudicada e, em última 

instância, a realização da justiça no caso concreto relativamente aos cidadãos. 

Assim, verifica-se que, só quando a questão da natureza jurídica se encontra 

diretamente relacionada e dependente da resolução do caso concreto, é que a mesma foi e 

será, em regra, verdadeiramente analisada. 

Por fim, verifica-se que nem sempre os processos relacionados com a extensão de 

efeitos das sentenças chegam ao conhecimento do STA, o que se deverá ao regime processual 

administrativo vigente em matéria de recursos jurisdicionais, sendo, por norma, neste grau  - 

último e superior – de jurisdição que questões de direito de especial relevância jurídica ou 

social são solucionadas de um modo mais abrangente e que, em certos casos, como se sabe, 

poderá mesmo resultar na fixação de determinado entendimento e, assim, vincular todos os 

tribunais54. 

                                                             
54 Cfr. Regime jurídico dos recursos jurisdicionais constante dos artigos 140.º e segs. do CPTA, em particular, os 
artigos 150.º a 152.º. 



30 
 

De qualquer forma, também se perceberá que a análise mais exaustiva dos diferentes 

regimes e figuras legais compadece-se mais com o trabalho da doutrina, dada a estrita relação 

que esta tem, por regra, com o mundo académico. 

Por regra, as instâncias jurisdicionais centram a sua atenção, como naturalmente se 

compreenderá, na análise, em concreto, da verificação da condição e requisitos de que 

depende o recurso ao mecanismo do artigo 161.º do CPTA. Na grande maioria das situações, 

só reflexamente e enquanto abordagem introdutória da análise de direito efetuada na decisão 

judicial, é que esta questão aparece referenciada.  

Veja-se, a título de exemplo, o acórdão do TCA Norte, 18/12/2008 (Processo n.º 

00525/04.9BECBR-A)55. Neste, o mecanismo do artigo 161.º do CPTA vem referido a par 

dos restantes mecanismos de agilização processual introduzidos pelo legislador do CPTA: o 

previsto no n.º 3 do artigo 94.º, ou seja, na possibilidade de a decisão ser sumária, quanto a 

questões simples, já apreciadas pelo tribunal de modo uniforme e reiterado; e o previsto no 

artigo 48.º, relativo aos processos em massa.  

Logo em seguida, salienta-se a natureza jurídica do artigo 161.º, através da referência 

doutrinal existente sobre a mesma, que se entende ser de transcrever, embora de forma 

sucinta. Desta forma, surge como sendo um “...regime que, como tem sido salientado pela 

doutrina, apesar da sua inserção sistemática no título dedicado ao processo executivo (...), 

tem natureza essencialmente substantiva.”, baseando-se no que defendem os autores - já aqui 

referidos – Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, assim como 

Rodrigo Esteves de Oliveira.  

Por fim, conclui o TCA, no acórdão em questão, que “Da análise interpretativa do 

texto do artigo 161.º do CPTA resulta, cremos, que nele se consagra um processo executivo 

especial, que se consubstancia num momento declarativo seguido da tramitação adaptada, do 

regime legal previsto para o processo de execução de sentenças anulatórias de actos 

administrativos.” 

Contudo, encontram-se algumas exceções, nas quais será possível constatar que a 

análise da natureza jurídica do mecanismo condiciona a sua aplicação aos casos concretos, 

influenciando a decisão final nos respetivos processos, sendo, como tal, estas as mais 

relevantes, tendo em conta o objeto de estudo do presente trabalho. 

                                                             
55 Disponível em www.dgsi.pt.  
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Uma das situações que foi identificada a propósito desta matéria, prende-se com um 

acórdão proferido pelo STA, em 22/11/2006 (Processo n.º 0819/06)56. No mesmo, a questão 

que se pretendia solucionar prendia-se com o facto de saber se o regime previsto no artigo 

161.º do CPTA seria aplicável (ou não) a sentenças proferidas em processos instaurados antes 

da entrada em vigor deste último diploma, o que teve lugar em 1 de janeiro de 2004. 

Analisando a disposição transitória constante do artigo 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de 

fevereiro, verifica-se que o seu n.º 1 dispõe que, as disposições do CPTA “...não se aplicam 

aos processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em vigor.”, mas que, mais à 

frente, no n.º 4, se prevê que “As novas disposições respeitantes à execução das sentenças 

são aplicáveis aos processos executivos que sejam instaurados após a entrada em vigor do 

novo Código.” 

Uma das partes no pleito, a recorrente, defende que o artigo 161.º, por não ser uma 

norma que respeite à execução de sentenças, não se aplica a sentenças proferidas em 

processos iniciados antes da entrada em vigor do CPTA, apesar da sua colocação sistemática 

no título respeitante aos processos executivos. Refere, ainda, que o n.º 4 do artigo 5.º não 

determina a aplicação imediata das disposições do Título VIII, mas apenas, a aplicação das 

novas disposições aos processos executivos instaurados após a entrada em vigor do CPTA. 

Deste modo, o STA viu-se confrontado com a necessidade de analisar a natureza 

executiva (ou não executiva) do artigo 161.º do CPTA, com reflexos em matéria de aplicação 

da lei no tempo e na solução de um pleito concreto. Por nos parecer que, talvez, tenha sido a 

primeira vez que o STA se pronunciou sobre a mesma, dado que não se encontrou qualquer 

outro acórdão anterior, assim com, pelo facto de a petição referida nos autos ter sido 

interposta em 06/04/2004 (pouco tempo depois da entrada em vigor do CPTA), a conclusão a 

que chegou sobre esta matéria parece-nos relevante, pelo que se entende ser de transcrever: 

“É manifesto que a parte inicial do meio processual previsto no art.º 161.º é de natureza 

declarativa e não executiva, mas o CPTA não fecha a porta à existência de momentos 

declarativos nos processos executivos e, até pelo contrário, franquei-a amplissimamente no 

processo executivo de sentenças de anulação de actos administrativos, como ressalta do 

preceituado nos n.os 2 e 3 do art.º 47.º. Por isso, não é por o meio processual previsto no art. 

161.º ter um momento declarativo que se justifica o afastamento da qualificação como 

processo executivo. Por outro lado, constata-se que, para além desse momento declarativo 

inicial, o meio processual previsto no art.º 161.º tem a subsequente tramitação integral do 
                                                             
56 Disponível em www.dgsi.pt.  
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processo de execução de sentenças de anulação de actos administrativos, por força do 

estabelecido no seu n.º 4. O que significa, assim, que este meio processual especial (...), com 

esse único momento declarativo inicial, até poderá ter uma componente declarativa muito 

mais reduzida do que alguns processos de execução de sentença em que sejam formulados 

múltiplos pedidos omitidos no processo impugnatório (...). Assim, tem de reconhecer-se que o 

art.º 161.º prevê um processo executivo especial, que se consubstancia por um momento 

declarativo seguido da tramitação global do processo de exceução de sentenças anulatórias 

de actos administrativos.” 

Logo, perante o entendimento descrito, a conclusão do STA, na presente situação foi, 

naturalmente, contrária à posição sufragada pela parte recorrente, pelo que, foi no sentido da 

possibilidade de aplicação do artigo 161.º relativamente a sentenças proferidas em processos 

iniciados antes da entrada em vigor do CPTA, dado estar-se perante um tipo de processo 

executivo.  

A tal entendimento e conclusão voltou o STA a perfilhar em novos acórdãos, 

proferidos, pouco tempo depois, em 17/01/2007 (Processo n.º 0883/06)57, para o qual transpôs 

a fundamentação acima transcrita, e noutro, cerca de dois anos depois, em 05/02/2009 

(Proesso n.º 0993/08)58. 

Desta forma, verifica-se que a conclusão pela natureza executiva especial do artigo 

161.º do CPTA, com o reconhecimento de um momento inicial de natureza declarativa, 

acabou por ter reflexos no enquadramento jurídico e, assim, no sentido da decisão que foi 

tomada pelo STA, tendo-se aplicado, no presente caso, o regime jurídico transitório em 

matéria de aplicação da lei no tempo, referente aos processos executivos. 

No entanto, como se verá, não foi, unicamente, nesta matéria que o STA se inclinou 

para a natureza executiva do mecanismo da extensão de efeitos das sentenças. 

No último acórdão referido do STA – de 05/02/2009 -, para além da questão já 

referida, é possível constatar que a natureza do artigo 161.º do CPTA assume, igualmente, 

relevo para a análise de outro aspeto do processo judicial em análise, que tem a ver com a 

invocação, no mesmo, da ineptidão da petição inicial, por falta de indicação da causa de pedir, 

ou seja, que no caso, o exequente não teria invocado os factos que permitiriam inferir a 

identidade da sua situação concreta relativamente àquela que foi reconhcida no acórdão 

                                                             
57 Disponível em www.dgsi.pt.   
58 Disponível em www.dgsi.pt.   



33 
 

extensível, o que, enquanto tal, acarretaria a nulidade de todo o processo, de acordo com o   

previsto no n.º 1 do artigo 193.º do CPC. 

Na análise efetuada pelo STA, este volta a assumir a natureza executiva da disposição 

legal em causa, nos seguintes termos: “Sob o «nomen» «extensão de efeitos da sentença», o 

artigo parece ter ultimamente em vista o reconhecimento de uma legitimidade activa para 

executar ao terceiro que, em princípio, dela estaria desprovido – por não figurar no título 

executivo, que é o julgado anulatório, na posição de «credor» (aqui, de um comportamento 

da Administração – cfr. art. 55.º, n.º 1, do CPC). (...) Ao possibilitar a «extensão dos efeitos» 

de uma decisão judicial a quem não foi impugnante no respectivo processo, o art. 161.º do 

CPTA alarga o âmbito subjectivo do correspondente caso julgado; e fá-lo em termos do 

terceiro poder valer-se da pronúncia, que lhe era alheia, como um título executivo - «vide» a 

inserção sistemática do preceito – ao serviço dos interesses próprios. (...) Ora, seja qual for a 

exacta «significatio» do art. 161.º, o certo é que a possibilidade «sui generis» que ele 

introduziu tem um cariz exclusivamente processual. (...) E este assunto, se não coincide com  

um problema de legitimidade activa, é-lhe pelo menos tão próximo que se impõe caracterizá-

lo como ainda referente aos pressupostos processuais – e, portanto, como insusceptível de 

propiciar uma ineptidão por falta de causa de pedir.” 

Neste contexto, e sempre numa perspetiva de natureza executiva do mecanismo de 

extensão de efeitos das sentenças, o STA entendeu que, ao invés da conclusão pela ineptidão 

da petição inicial, levada a cabo pelo TCA Sul, este deveria ter convidado o exequente ao 

aperfeiçoamento do seu requerimento inicial, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 288.º e 

n.º 2 do artigo 265.º do CPC e do artigo 7.º do CPTA. 

Por fim, mas ainda no âmbito da jurisdição administrativa, será de fazer referência a 

uma decisão tomada, em primeira instância, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 

em 13/01/2012 (Processo n.º 475/06.4BEPRT). 

Esta decisão segue, na totalidade, o entendimento preconizado pelo STA no acórdão 

anteriormente referido e analisado59, considerando, como título executivo, o acórdão/sentença 

cujos efeitos o terceiro pretende ver estendidos na sua esfera jurídica, pelo que, no recurso ao 

artigo 161.º, o que estará em causa será a execução de um título executivo de natureza 

                                                             
59 Conforme se refere no mesmo, “...não pode olvidar-se que, quanto à agora exequente, o Acórdão cujos efeitos 
se pretende estender (...) constitui um título executivo, por força do alargmento dos limites subjectivos do caso 
julgado decorrente do mecanismo descrito no artº 161º do CPTA, como de resto afirma a Suprema Instância 
(Acórdão proferido em 05/02/2009, no processo 0993/08): (...)”, procedendo-se a uma breve transcrição do 
mesmo. 



34 
 

judicial, no qual está consubstanciada a existência do crédito e da inerente obrigação de o 

satisfazer.  

Tal facto não é, contudo, de estranhar, tendo em conta os entendimentos sobre esta 

matéria que o STA tem vindo a adotar e, dado o papel de regulador do sistema exercido pelo 

mesmo, a quem compete, por regra apreciar, questões de especial relevância jurídica ou 

social. 

Para além disso, ao assistir-se a decisões de primeira instância como aquela que se 

apontou, tudo levará a crer que, no futuro, este seja o entendimento maioritariamente vigente 

na jurisprudência, relativamente à natureza do mecanismo previsto no artigo 161.º do CPTA. 

Por fim, será, apenas, de fazer uma breve referência ao, já mencionado, acórdão do 

Tribunal Constitucional n.º 370/2008, de 2 de julho, dado que constitui a única situação em 

que este se pronunciou sobre o mecanismo de extensão de efeitos das sentenças dos tribunais 

administrativo, previsto no artigo 161.º do CPTA. 

Embora no mesmo a questão fundamental que exigiu a sua intervenção se prendesse 

com a, eventual, inconstiticionalidade dos n.os 1 a 5 do artigo 161.º, por poderem violar os 

princípios constitucionais da segurança jurídica e da igualdade, o que é certo é que, à 

semelhança do que se verificou em parte da jurisprudência aqui referida60, assiste-se, no 

acórdão do Tribunal Constitucional a uma breve abordagem da natureza jurídica do 

mecanismo de extensão de efeitos das sentenças. Ainda assim, a mesma permite constatar 

pela concordância do Tribunal Constitucional com o que doutrina tem vindo a defender61, 

pelo que, tal como esta, e contrariamente à jurisprudência dos tribunais administrativos, 

considera que o artigo 161.º, apesar da sua colocação sistemática, no CPTA, no âmbito dos 

processos executivos, “tem natureza essencialmente substantiva”. 

Deste modo, fica aqui uma visão da jurisprudência que se entende ser representativa 

da perspetiva que a mesma tem apresentado sobre a natureza jurídica do mecanismo da 

extensão de efeitos das sentenças nos tribunais administrativos. 

 

  

                                                             
60 Relembre-se, a este propósito, o que se referiu a respeito do acórdão do TCA Norte, 18/12/2008 (Processo n.º 
00525/04.9BECBR-A). 
61 Para o efeito cita, dentro desta, Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Cadilha, assim como Rodrigo 
Esteves de Oliveira, mediante remissão para as respetivas obras, e que foram referidas e analisadas neste 
relatório, no ponto anterior. 
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4. Reflexões finais sobre o mecanismo. 

 

Conforme se referiu em sede introdutória, o objeto do presente relatório prende-se 

com o estudo e análise da natureza jurídica do regime do artigo 161.º do CPTA.  

Para o efeito procedeu-se ao estudo da sua génese que, como se sabe e ficou aqui 

explanado, foi o artigo 110.º da LJCA espanhola. No âmbito do mesmo foi possível dar uma 

visão geral da discussão mais relevante levada a cabo em torno da questão da natureza 

jurídica do mecanismo de extensão de efeitos das sentenças. 

Em seguida, entendeu-se ser de proceder à análise do que, no nosso país, se tem 

discutido nesta matéria, até porque a mesma é aquela que tem por objeto, precisamente, a 

norma do artigo 161.º do CPTA, e que constituirá, naturalmente, a base essencial desta fase 

do presente estudo. 

Desta forma, partir-se-á para uma análise pessoal da disposição legal referente ao 

mecanismo de extensão de efeitos das sentenças nos tribunais administrativos, sendo, agora, 

possível colocar questões e analisar criticamente as diversas soluções possíveis no contexto 

do estudo da natureza jurídica do regime do artigo 161.º. 

 Não deixando esta tarefa de possuir um cariz interpretativo, serão de ter em conta os 

princípios e regras aplicáveis em tal sede. O CPTA não dispõe sobre matéria interpretativa 

mas, atento o teor do seu artigo 1.º,  remete-se para uma aplicação supletiva e com as devidas 

adaptações, do disposto na lei de processo civil. Assim sendo, não se vislumbra qualquer 

objeção a que se tenha em conta o que ensinam os manuais de processo civil, a este propósito. 

Em matéria de interpretação das leis processuais, as regras aplicáveis não diferem das 

demais existentes para a interpretação dos preceitos legais civis, dado que, de facto, a lei 

processual civil não contém qualquer regime especial relativamente à mesma. Desta forma, 

ter-se-á de aplicar, “sem tirar, nem pôr” às mesmas os princípios gerais constantes do artigo 

9.º do Código Civil, conforme referem os Profs. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio 

e Nora62; e até porque se entende, também, que “O carácter específico deste direito não 

reclama, em princípio, a adopção de regras ou métodos interpretativos diversos dos 

aplicáveis aos restantes ramos do direito.”, isto sem prejuízo dos “princípios gerais 

                                                             
62 Cfr. (Profs. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, cit. págs. 41-43). 
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específicos do processo civil, presentes em múltiplas das suas disposições e que não podem 

ser postergados na tarefa interpretativa.”63 

 

Apresentará, então, o artigo 161.º do CPTA natureza declarativa ou executiva? 

 

Com vista a responder a esta questão e, partindo do elemento sistemático – do 

complexo normativo em que se integra a norma interpretada -, ou seja, no presente caso, o 

artigo 161.º do CPTA, verifica-se que o legislador entendeu inserir a mesma no Título VIII, 

dedicado ao processo executivo. Para além disso, e atendendo ao que dispõe esta norma, em 

particular, na parte final do seu n.º 4, assiste-se a uma remissão, em termos processuais, para 

os trâmites do processo excecutivo relativo às sentenças de anulação de atos administrativos. 

Deste modo, à partida, a primeira conclusão que parece ser possível tirar, quanto à 

natureza jurídica da norma – e partindo do princípio de que o legislador consagrou a solução 

legal mais acertada – é a de que se está perante um mecanismo com natureza processual 

executiva. 

Conforme se viu, a propósito da análise da jurisprudência dos tribunais 

administrativos, será esta que se aproxima mais desta perspetiva. Mas, mesmo esta 

jurisprudência não entende estar-se perante um processo executivo puro, semelhante aos 

demais processos executivos, admitindo, claramente, a existência de especificidades, 

nomeadamente de caráter declarativo. 

Para tal, contribui o facto de o artigo 161.º prever, na sua parte inicial, a necessidade 

de o julgador ter de verificar, em cada caso concreto, se o terceiro que pretende beneficiar do 

mecanismo desta disposição legal se encontra na mesma situação jurídica dos particulares a 

quem respeitam as sentenças extensíveis, só sendo tal possível, perante casos perfeitamente 

idênticos. 

Trata-se, de facto, de um momento declarativo, na medida em que, não existe um 

direito pré-reconhecido ao terceiro exequente, que bastará, apenas, executar e efetivar. Antes  

será necessário, previamente, dizer ou declarar um determinado direito, “através da emissão 

de uma pronúncia jurisdicional a concluir um processo de cognição (ou cognitório) da 

relação material subjacente.”64, pelo que, ainda, existirá uma situação de dúvida. No fundo, 

                                                             
63 Cfr. Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida -  Direito Processual Civil - Vol. I, Almedina, Coimbra, 
págs. 49-52; assim como, Jorge Augusto Pais de Amaral – Direito Processual Civil – 9.ª edição, Almedina, 
Coimbra, págs. 61-63. 
64 Cfr. Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida, (Direito Processual Civil, cit., pág.117). 
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solicita-se ao tribunal a obtenção “a declaração judicial da solução concreta resultante da lei 

para a situação real traduzida a juízo pelo requerente.”65  

Ainda que se entenda que a última sentença proferida constitua o título executivo de 

que o terceiro se pode fazer munir para recorrer ao artigo 161.º do CPTA – como assim 

considera alguma jurisprudência – será sempre necessário o tal processo de cognição por parte 

do tribunal, ainda que sumário, dado que este terceiro não foi parte na ação em que foi 

proferida a sentença, cujos efeitos pretende ver estendidos na sua esfera jurídica. 

Para além disso, contém o artigo 161.º a previsão de fase extra-judicial obrigatória e 

prévia à apresentação da petição em tribunal. Será, desta forma, necessário que o interessado 

apresente, primeiro, perante a entidade administrativa demandada, requerimento a solicitar a 

extensão dos efeitos das sentenças em causa, no prazo previsto no seu n.º 3; e, só perante o 

indeferimento deste requerimento, ou face à ausência de decisão no prazo de três meses, é que 

lhe será permitido recorrer à via judicial, dentro do prazo de dois meses (cfr. n.º 4). 

Desta forma, é forçoso concluir que o artigo 161.º do CPTA não consubstancia um 

processo executivo puro, tal como os demais previstos no Título em que se insere. Ainda que 

exista consenso na jurisprudência face à existência de aspetos substantivos e declarativos, tal 

não afastará o caráter executivo da norma. 

Assim, se conclui pela natureza executiva especial do mecanismo, partindo do 

princípio de que o legislador tomou a decisão mais acertada, quando entendeu colocar a 

norma em apreço no âmbito dos processos executivos e que, de facto, a colocação sistemática 

no código condiciona a interpretação da sua natureza. 

Todavia, analisando o artigo 161.º do CPTA sob o prisma inverso, verifica-se que, 

com base nos mesmos fundamentos – ou seja, na existência de necessidade prévia de 

resolução do pedido de extensão de efeitos de sentença em âmbito extrajudicial e na atividade 

judicial de cognição, ainda que sumária, da existência do direito do terceiro - se pode 

concluir, precisamente, o contrário, na medida em que, tais fundamentos são mais dos que os 

necessários para negar o seu caráter executivo, pelo que se poderá questionar a correção da 

opção legislativa. Este, apenas, surge presente, pelo facto de serem aplicados os trâmites do 

processo de execução das sentenças de anulação de atos administrativos. 

Assim sendo, e perante a possibilidade de serem esgrimidos argumentos, quer para a 

sua qualificação como processo de natureza, quer executiva, quer declarativa, não será de 

                                                             
65 Cfr. Profs. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora (Manual de Processo Civil, cit., págs. 73-76).
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todo irrazoável analisar, igualmente, outro tipo de perspetivas que este mecanismo pode 

suscitar, atenta a sua previsão de procedimentos díspares entre si, que o tornam complexo e de 

difícil enquadramento dentro da classificação em causa. 

 

Outra visão: apresentará o artigo 161.º do CPTA a natureza de incidente do 

processo executivo? 

 

Uma outra perspetiva em relação ao mecanismo do artigo 161.º do CPTA poderá 

passar por enquadrar a particularidade nele prevista e a existência de dois momentos distintos, 

como permitindo a sua qualificação de incidente declarativo dentro do processo executivo. 

Para tal, não será de todo despiciendo abordar, em termos sumários, a noção de 

incidente processual. 

Por vezes, no decurso de um processo principal torna-se necessário discutir 

determinada questão que, embora possa ser distinta do mesmo, necessita de ser esclarecida, 

pelo que, nessa medida, carece de autonomia processual e tem fins limitados66. Nos termos 

definidos por Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida, “Incidente ou questão incidental 

é, assim, qualquer ocorrência ou controvérsia estranha, anormal, extraordinária, surgida na 

pendência de uma dada causa, a cujo objecto (principal) se encontra ligada por um certo 

grau de conexão, de natureza contenciosa, e por isso, com tramitação própria e autónoma e 

que, por sua natureza, exige uma decisão prévia e especial, e portanto independente, 

relativamente à da decisão final do litígio.”67 

Conforme refere Salvador da Costa, “A ideia que está na base do incidente processual 

é a de que, no processo que é próprio de uma determinada acção ou de um recurso, se 

incrustam questões acessórias e secundárias que implicam a prática de actos processuais que 

extravasam do núcleo processual da espécie em que se inserem. (...) O incidente processual é, 

pois, a ocorrência extraordinária, acidental, estranha, surgida no desenvolvimento normal da 

relação jurídica processual (...). Nesta óptica não é incidente a actividade processual 

prevista como normal em relação ao processo da acção ou do recurso, pelo que não pode ser 

considerado incidente o que se inclua na tramitação normal do processo (...)”, embora o 

                                                             
66 Cfr. Eurico Lopes-Cardoso, Manual dos incidentes da instância em processo civil – 3.ª edição, Livraria 
Petrony, Lisboa, 1999, págs. 31-32. 
67 Cfr. (Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida, Direito Processual Civil, cit., págs. 597-599). 
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legislador preveja a existência de incidentes que não reúnam todos estes pressupostos, como é 

o caso dos incidentes da liquidação e da verificação do valor da causa68. 

Por fim, refere o Prof. José Lebre de Freitas69 que, na pendência do processo 

executivo, “deva ter lugar uma actividade de tipo cognitivo, tal aconteça em acção 

declarativa que corre por apenso, ou em incidente declarativo enxertado na tramitação do 

processo executivo, uma e outro estruturalmente autónomos, embora funcionalmente  

subordinados ao processo executivo.” 

Analisando o teor do artigo 161.º do CPTA, é possível constatar que, no mesmo, se 

prevê uma tramitação específica e com um fim determinado. Para além disso, não existe 

qualquer relação de dependência face aos processos em que foram proferidas as sentenças 

cujos efeitos se pretende ver estendidos a terceiros, sendo certo que, as decisões proferidas 

nos mesmos, não sendo acatadas voluntariamente pelas entidades administrativas 

demandadas, serão executadas, nos termos gerais previstos para a execução de sentenças, 

constante do CPTA. 

Por outro lado, dada a necessidade de apresentação prévia de requerimento, por parte 

do terceiro, perante a entidade administrativa demandada, pode suceder que a extensão de 

efeitos das sentenças dos tribunais administrativos tenha lugar em sede extra-judicial. 

Por fim, e no decurso de processo judicial de extensão de efeitos de sentença, será 

necessário que o tribunal proceda a uma atividade de cariz declarativo, traduzida em poderes 

de cognição, com vista a aferir da identidade de situações existente entre as sentenças 

extensíveis e a posição do terceiro requerente. Mesmo aqui e, ao contrário do que sucede com 

os incidentes processuais, tal atividade não é uma ocorrência extraordinária, acidental, nem 

estranha, dado que constitui condição essencial para que possa ter lugar a solicitada extensão 

de efeitos, pelo que, nessa medida, fará parte do decurso normal do pedido de extensão de 

efeitos, com base na qual se proferirá a decisão final do processo.  

Assim, será difícil enquadrar nesta perspetiva o mecanismo do artigo 161.º do CPTA. 

Aliás, até se verifica que tal hipótese quase não é abordada no nosso ordenamento jurídico70, 

nem mesmo por parte da perpspetiva defensora da natureza executiva do mecanismo em 

apreço, o que se deve, também, ao facto de, no mesmo não existir qualquer remissão para os 

trâmites previstos em matéria de incidentes, como sucedeu com a versão originária da sua 

                                                             
68 Cfr. Salvador da Costa, Os incidentes da instância – 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2008, págs. 9-12. 
69 Cfr. (Prof. José Lebre de Freitas, A acção executiva..., cit., pág. 23). 
70 Com exceção do Prof. Luís Filipe Colaço Antunes, sendo que este refere tal qualificação, mas no sentido de a 
afastar, relativamente ao artigo 161.º do CPTA (cfr. O artigo 161.º..., cit. pág. 17). 
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norma congénere, o artigo 110.º da LJCA espanhola. Desta forma, a discussão em torno da 

qualificação de incidente praticamente não tem relevo no nosso país, ao que acresce o facto 

de, como se viu, a configuração do mecanismo de extensão de efeitos das sentenças não se 

encaixar dentro dos parâmetros caraterísticos dos incidentes processuais. 

 

Em último lugar: apresentará o artigo 161.º do CPTA caraterísticas que 

justifiquem a sua qualificação como processo especial? 

 

Em face da natureza substantiva da maioria das suas normas e da existência de dois 

momentos distintos, um com caráter declarativo, e outro com caráter processual, poder-se-á 

explorar uma última hipótesse: a de se justificar o enquadramento do mecanismo de extensão 

de efeitos das sentenças nos tribunais administrativos como sendo um processo especial, à 

semelhança daqueles previstos, quer no CPC (artigos 944.º e segs.), quer fora do mesmo, em 

legislação especial avulsa.  

De igual forma, também o CPTA prevê processos que seguem a forma da ação 

administrativa comum (artigos 37.ºe segs.) – que seguem, na sua quase totalidade, o regime 

previsto na lei procesual civil – e processos que seguem que seguem a forma da ação 

administrativa especial (artigos 46.º e segs.). 

Neste contexto, entende-se ser de toda a utilidade compreender os motivos que, por 

regra, levam o legislador a considerar que certos processos devem observar um procedimento 

diferente das formas de processo comum.  

Conforme ensinava o Prof. Alberto dos Reis, “O que levou o legislador a criar 

processos especiais foi a necessidade de ajustar a forma do processo à natureza do direito 

que se pretende declarar e executar. Há direitos que, dada a sua natureza e estrutura 

peculiar, não podem tornar-se efectivos, não podem fazer-se reconhecer judicialmente 

seguindo as formas do processo comum; houve que criar formas especiais, adequadas e 

ajustadas à configuração particular da relação jurídica substancial.” Mais refere “A base da 

distinção entre o processo comum e os processos especiais é esta: cada processo especial 

serve unicamente para a actuação de certo e determinado direito, ao passo que o processo 

comum serve para a efectivação de todo e qualquer direito, exceptuados, é claro, aqueles a 

que corresponda processo especial. Quer dizer, o processo especial é um processo-excepção, 
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aplicável a casos particulares; o processo comum, um processo-regra, aplicável a todos os 

casos em geral.”71 

Mais recentemente, outros autores têm-se debruçado, igualmente, sobre a distinção 

entre processo comum e processos especiais, mantendo-se válidos os critérios referidos, 

apesar das sucessivas alterações à lei processual civil. Desta forma, referem os Profs. Antunes 

Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora que “Não há, (...) um único tipo de processo 

especial, mas numerosos processos especiais, de harmonia com o tipo de providência 

requerida pelo autor. (...) Os processos especiais constituem formas excepcionais, visto só 

serem aplicáveis aos casos expressamente previstos na lei, sendo o processo comum a forma 

adjectiva arvorada em regra pelo sistema (que a considera aplicável a todos os casos – 

indiscriminadamente referidos – a que não corresponda processo especial).”72  

De igual forma, referem a distinção, nos termos referidos, entre processo comum e 

processos especiais, os Profs. António Montalvão Machado e Paulo Pimenta,73 Francisco 

Manuel Lucas Ferreira de Almeida74 e Jorge Augusto Pais de Amaral.75 

Feita esta distinção será, então, possível proceder à tentativa de a aplicar à análise em 

causa, que será a de saber em que medida o regime previsto no artigo 161.º do CPTA não 

justificará o seu enquadramento como um processo especial.  

Na realidade, tendo em conta as formalidades constantes do mesmo, será possível 

verificar que não se trata, de todo, de um mecanismo que se adeque às formas de processo 

comum.  

Em primeiro lugar, e em concretização do princípio de agilização processual, esta 

disposição legal contempla, no seu n.º 3, uma formalidade prévia extra-judicial, de caráter 

obrigatório, que leva, como se sabe, a questionar a sua natureza de norma processual. 

                                                             
71 Cfr. Prof. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado – Vol. II – 3.ª edição – reimpressão, Coimbra 
Editora, Coimbra, 1981, págs. 286 e 299. 
72 Cfr. (Profs. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, cit., pág. 68). 
73 Cfr. Profs. António Montalvão Machado e Paulo Pimenta, O novo processo civil – 12.ª edição, Almedina, 
Coimbra, 2010, pág. 57: “Nesta conformidade, podemos dizer que os processos especiais são os processos-
excepção, e o processo comum é o processo-regra. O legislador entendeu que a discussão em juízo de 
determinadas matérias, pela natureza ou especificidade destas, exigia uma tramitação processual adequada.” 
74 Cfr. (Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida, Direito Processual Civil, cit., págs. 78-82): “A regra é, 
pois, a do processo comum; o processo especial constitui a excepção. (...) Quer a acção declarativa, quer a 
acção executiva podem, em casos expressamente designados na lei (art.º 460.º, n.º 2), normalmente, em função 
do tipo de pretensão concretamente formulada, dar lugar a formas de processo especiais; «isto é, a sequências 
ordenadas de actos especificamente predispostos para se fazer valer um dado tipo de pretensão».” 
75 Cfr. (Jorge Augusto Pais de Amaral, Direito Processual Civil, cit., págs. 75-76): “o processo comum, como o 
próprio nome indica, constitui a regra, enquanto o processo especial será a excepção. Porém, os próprios 
processos especiais não seguem todos um modelo único. Pelo contrário, existe uma grande diversidade de 
processos especiais, consoante o tipo de providências que o autor se propõe alcançar quando instaura a 
acção.” 
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Para além disso, em sede judicial, apresenta uma fase de cariz declarativo, que implica 

a atribuição e o exercício de poderes de cognição por parte do julgador; e, por seu turno, prevê 

que se aplique, com as necessárias adaptações, os trâmites previstos para a execução de 

sentenças de anulação de actos administrativos. 

Desta forma, está-se perante uma “natureza e estrutura peculiar”  - referida pelo Prof. 

Alberto dos Reis -, prevista para que o particular obtenha a extensão de efeitos de 

determinada sentença na sua esfera jurídica. Não será de deixar de referir que tal também se 

encontra relacionado com a própria pretensão em causa – ela própria, também, excecional, 

face ao princípio geral da eficácia “inter partes” das sentenças judiciais. 

Em face do exposto, se pode concluir, com facilidade, que o regime previsto no artigo 

161.º do CPTA não apresenta qualquer semelhança com as demais normas do processo 

excecutivo, a não ser, de facto, a remissão constante da parte final do seu n.º 4. Em 

contrapartida, a referida remissão, também, parece impedir que este regime tenha natureza 

exclusivamente declarativa. 

Neste contexto, e a este respeito, Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida refere a 

existência de processos especiais de natureza híbrida ou mista76: “formas especiais de acção 

declarativa, formas especiais de acção executiva e formas especiais mistas de acção 

declarativa e acção executiva.”, dando exemplos de processos especiais previstos no CPC, e 

fora deste, que apresentam “formas de natureza prevalentemente declarativa que englobam 

actuações executivas (...)”, tais como, os n.os 1 e 2 do artigo 987.º do CPC. 

Esta distinção poderá apresentar-se bastante útil para o enquadramento do regime 

previsto no CPTA para a extensão de efeitos das sentenças, enquanto processo especial. De 

facto, este código prevê outros processos com esta dupla natureza, como por exemplo, os 

referentes às intimações, que podem englobar atuações de caráter executivo, em particular, a 

prevista no artigo 169.º, ou seja, a aplicação de sanções pecuniárias compulsórias (cfr. artigos 

108.º e 110.º). Nestes casos, as intimações surgem reguladas, a par de outros processos que 

delas diferem, mas que, contudo, possuem um elemento que as une, em termos da 

sistematização prevista no CPTA: o caráter de urgência.  

Do mesmo modo, este autor ainda refere outros exemplos, em que existem as duas 

fases (declarativa e executiva), como é o caso dos processos cautelares de natureza 

especificada, como a restituição provisória da posse, o arresto ou o embargo de obra nova. 

Mesmo nestas situações, tais como, nos processos cautelares previstos no CPTA, é possível 
                                                             
76 Cfr. (Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida, Direito Processual Civil, cit., págs. 82 e segs.) 
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descortinar, igualmente, um elemento comum que justifique a regulação conjunta destes 

processos, que será, no presente caso, a tutela cautelar. 

Tal não se verifica em face do artigo 161.º do CPTA e das demais normas do Título do 

código em que se insere. Como já se referiu, o que liga estas normas é, táo só, a remissão 

prevista na parte final do n.º 4 da disposição legal em apreço. 

No entanto, no caso desta norma, o que poderá ter sucedido, é que o legislador, 

simplesmente, se limitou a proceder ao mesmo enquadramento que teve a sua norma 

congénere, pois que o artigo 110.º da LJCA faz, igualmente, parte do capítulo dedicado à 

execução de sentenças, do respetivo diploma; embora, seja de ter em conta que, em face do 

que foi dito, não se apresenta como sendo tarefa fácil enquadrar sistematicamente esta norma 

no código. Aplicando uma lógica sistemática semelhante à do processo civil, em cujo código, 

se contempla um título dedicado aos processos especiais, surge, como hipótese possível, a sua 

regulação no âmbito dos processos especiais, incluindo o mecanismo em causa, como mais 

um dos pedidos possíveis de ser formulados em sede ação administrativa especial, sendo certo 

que, em tal situação, pudesse ser necessário modificar, em certos aspetos, a sua configuração, 

nomeadamente, a sua tramitação, deixando de se prever uma remissão para os processos 

executivos. 

Ainda que tal solução de enquadramento sistemático não se mostre de fácil 

implementação, certo é que, em sede de qualificação da natureza jurídica do regime do artigo 

161.º do CPTA, se entende que o mesmo configura um processo de natureza especial. 

 

Em suma, ficaram, aqui, expostas algumas reflexões de índole diversa relativamente à 

questão da natureza jurídica do regime da extensão de efeitos das sentenças nos tribunais 

administrativos. O objetivo é o de lançar ideias e novas possibilidades de enquadramento 

deste regime, tornando mais enriquecedora a discussão em torno desta temática, correndo-se, 

contudo, o risco de a tornar mais complexa. Em contrapartida será, também, esta eventual 

complexidade que, não raras as vezes, carateriza as discussões em torno de problemáticas 

jurídicas, as torna mais interessantes. 

  



44 
 

5. Bibliografia. 

 

ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de Almeida – Direito Processual Civil – Vol. I, 

Almedina, Coimbra, 2010. 

 

ALMEIDA, Mário Aroso de; CADILHA, Carlos Alberto Fernandes – Comentário ao Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos - 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2010. 

 

AMARAL, Jorge Augusto Pais de – Direito Processual Civil – 9.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 2010. 

 

ALONSO MAS, María José - Reflexiones sobre la nueva regulación de la extensión de los 

efectos de las sentencias, Revista de Administración Pública, n.º 164, 2004. 

 

AMARAL, Diogo Freitas do; ALMEIDA, Mário Aroso de – Grandes Linhas da Reforma do 

Contencioso Administrativo – Almedina, Coimbra, 2002. 

 

ANDRADE, José Carlos Vieira de – Justiça Administrativa (Lições) – 9.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 2007. 

 

ANTUNES, Luís Filipe Colaço – O artigo 161.º do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos: uma complexa simplificação – Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 43, 

2004. 

 

CARDOSO, Eurico Lopes – Manual dos incidentes da instância em processo civil – 3.ª 

edição, Livraria Petrony, Lisboa, 1999. 

 

CORDÓN MORENO, Faustino – El proceso contencioso administrativo – Segunda Édición, 

Editorial Aranzadi, Navarra, 2001. 

 

COSTA, Salvador da – Os incidentes da instância – 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2008. 

 



45 
 

ESPINAL MANZANARES, Javier – La extensión de efectos de las sentencias contencioso-

administrativas; el artículo 110 de la LJCA – Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, 

n.º 20, enero 2005. 

 

FONT I LLOVET, Tomás - La extensión a terceros de sentencias en via de ejecución – 

Justicia Administrativa, Número Extraordinario, 1999. 

 

FREITAS, José Lebre de - A acção executiva – depois da reforma da reforma - 5.ª edição, 

Coimbra Editora, Coimbra, 2009. 

 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo - El nuevo código portugués del proceso de los 

tribunales administrativos, Revista de Administración Pública, n.º 162, 2003. 

 

GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor; SALA SÁNCHEZ, Pascual – 

Derecho Procesal Administrativo – Segunda Edición, Editorial Centro de Estudios Ramón 

Areces, SA, Madrid, 2004. 

 

GOMES, Carla Amado – O “caso decidido”: uma instituição (ainda) do nosso tempo? 

Reflexões a propósito do artigo 161.º do CPTA – Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 70, 

julho/agosto, 2008. 

 

GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo – Ejecución de sentencias contecioso administrativas  - 

Reforma do Contencioso Administrativo, Trabalhos Preparatórios, O Debate Universitário, 

Vol. I, Ministério da Justiça, 2000. 

 

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús – Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-

administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) – II Tomo, Cuarta Edición, Civitas Ediciones, 

Madrid, 2003. 

 

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús – La reforma de la ley de la jurisdicción contencioso-

administrativa (LO 10/2003, de 23 de deciembre, y L. 62/2003, de 30 de deciembre) - Adenda 

a los Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (4.ª ed., 2003). 

 



46 
 

LOPÉZ BENÍTEZ, Mariano - Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa de 1998 - Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 100, 1998. 

 

MACHADO, António Montalvão; PIMENTA, Paulo – O novo processo civil – 12.ª edição, 

Almedina, Coimbra, 2010. 

 

MACHADO, J. Baptista - Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Almedina, 

Coimbra, 1994. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento – Reforma do 

contencioso administrativo – Vol. III – Coimbra Editora, Coimbra, 2003. 

 

OLIVEIRA, Rodrigo Esteves de – Processo executivo: algumas questões – A Reforma da 

Justiça Administrativa, Stvdia Ivridica 86, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra, Coimbra Editora, 2005. 

 

PÉREZ ANDRÉS, Antonio Alfonso – Los efectos de las sentencias de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, Aranzadi, Navarra, 2000. 

 

REBOLLO PUIG, Manuel, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa de 1998, Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 100, 1998. 

 

REIS, Alberto dos – Código de Processo Civil anotado – Vol. II – 3.ª edição – reimpressão, 

Coimbra Editora, Coimbra, 1981. 

 

SENÉN HERNÁNDEZ, Mercedes - Ejecución de sentencias – Ley de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa. Estudio sistemático. – (Coord.) Benigno Pendás García, Editorial 

Praxis, Barcelona, 1999. 

 

TOLEDO JÁUDENES, J. - Extensión «ultra partem» de la eficacia de la sentencia 

administrativa en tramite de ejecución, Revista de Administración Publica, n.º 109, 1986. 

 



47 
 

VARELA, Antunes; J. Miguel Bezerra; e Sampaio e Nora -  Manual de Processo Civil - 2.ª 

edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1985. 

 

VEGA LABELLA, José Ignacio, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa de 1998, Aranzadi, Navarra, 1998, VV.AA.  



48 
 

6. Jurisprudência. 

 

1. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 370/2008, de 2 de Julho, publicado no Diário 

da República (2.ª série), n.º 155, de 12 de Agosto. 

2. Acórdão do STA, de 05/02/2009 (Processo n.º 0993/08). 

3. Acórdãos do STA, de 19/02/2009 e de 17/05/2007 (Processo n.º 048089A). 

4. Acórdãos do STA, de 19/04/2007 e de 13/11/2007 (Processo n.º 0164A/04). 

5. Acórdão do STA, de 17/01/2007 (Processo n.º 0883/06). 

6. Acórdão do STA, de 22/11/2006 (Processo n.º 0819/08). 

7. Acórdão do STA, de 10/03/2005 (Processo n.º 01026A/03). 

8. Acórdão do STA, de 18/01/2005 (Processo n.º 1709A/02). 

9. Acórdão do STA, de 16/11/2004 (Processo n.º 1709B/02). 

10. Acórdão do TCA Norte, de 18/12/2008 (Processo n.º 00525/04.9BECBR-A). 

11. Sentença do TAF Porto, Processo n.º 475/06.4BEPRT-G. 


