COLECTÂNEA DE DIREITO ADMINISTRATIVO TIMORENSE
COM COMENTÁRIOS DE CONTEÚDO

PARTE II – ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA EM TIMOR-LESTE
SARA GUERREIRO

Legislação e comentários relativos à actividade administrativa:
- Princípios do Direito Administrativo;
- Acto administrativo e Procedimento administrativo
- Garantias administrativas e contenciosas

MARÇO DE 2012

PARTE II – ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA EM TIMOR-LESTE
Sara Guerreiro

ÍNDICE:
PARTE II – ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA
1.

2.

PRINCÍPIOS GERAIS DA ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA ............................................. 6
1.1.

Princípio da legalidade ...................................................................................................................6

1.2.

Princípio da transparência ............................................................................................................7

1.3.

Princípio da prossecução do interesse público.......................................................................8

1.4.

Dever de boa administração .......................................................................................................8

1.5.

Princípio do respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos ........................8

1.6.

Princípio da igualdade ....................................................................................................................9

1.7.

Princípio da proporcionalidade ...................................................................................................9

1.8.

Princípio da utilização das línguas oficiais .............................................................................. 11

1.9.

Princípio da justiça ...................................................................................................................... 11

1.10.

Princípio da imparcialidade ................................................................................................... 11

1.11.

Princípio da boa-fé.................................................................................................................. 13

1.12.

Princípio da decisão ............................................................................................................... 14

1.13.

Princípio da gratuitidade ....................................................................................................... 15

1.14.

Princípio do acesso à Justiça ................................................................................................ 16

1.15.

Princípio da colaboração da Administração com os particulares ............................... 16

ACTO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ............................... 18
2.1.

Conceitos de acto administrativo e procedimento administrativo ................................. 18

2.1.1.

Acto administrativo ........................................................................................................... 18

2.1.2.

Procedimento administrativo .......................................................................................... 20

2.2.

Estrutura do acto administrativo............................................................................................. 21

2.2.1.

Elementos do acto: ............................................................................................................ 22

2.2.2.

Menções obrigatórias do acto administrativo ............................................................. 23

2.3.

Dever de fundamentação .......................................................................................................... 23

Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte II

Sara Guerreiro

2

2.4.

Forma do acto administrativo .................................................................................................. 24

2.5.

Categorias importantes de actos administrativos ............................................................... 25

2.5.1.

Actos colectivos, plurais e gerais ................................................................................... 25

2.5.2.

Actos vinculados e discricionários ................................................................................. 25

2.5.3.

Acto primário impositivo e permissivo ........................................................................ 26

2.5.4.

Acto tácito ........................................................................................................................... 27

2.6.

Eficácia e validade do acto administrativo ............................................................................. 29

2.6.1.

Eficácia do acto administrativo ....................................................................................... 29

2.6.2.

Validade do acto administrativo ..................................................................................... 31

2.6.3.

Formas de invalidade do acto administrativo .............................................................. 34

2.7.

A revogação.................................................................................................................................. 38

2.7.1.

Conceito de revogação .................................................................................................... 38

2.7.2.

Espécies de revogação ...................................................................................................... 39

2.8.

Rectificação dos actos administrativos................................................................................... 43

2.9.

Ratificação, reforma e conversão dos actos administrativos ............................................ 44

2.10.

Execução dos actos administrativos .................................................................................. 45

2.11.

Procedimento administrativo: questões genéricas ......................................................... 48

2.11.1.

Âmbito de aplicação do diploma .................................................................................... 48

2.11.2.

Espécies de Procedimento Administrativo .................................................................. 49

2.11.3.

Princípios fundamentais do Procedimento Administrativo ...................................... 49

2.11.4.

Competência em matéria administrativa...................................................................... 51

2.11.5.

Legitimidade ........................................................................................................................ 52

2.12.

3.

Marcha do Procedimento Administrativo ........................................................................ 52

2.12.1.

Iniciativa ................................................................................................................................ 52

2.12.2.

Instrução ou preparação da decisão.............................................................................. 53

2.12.3.

Decisão................................................................................................................................. 53

2.12.4.

Notificações ........................................................................................................................ 54

GARANTIAS

ADMINISTRATIVAS,

EM

ESPECIAL,

OS

PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS DE CONTROLO: RECLAMAÇÃO E RECURSO ........................................ 57

Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte II

Sara Guerreiro

3

4.

5.

3.1.

Conceito........................................................................................................................................ 57

3.2.

Enquadramento............................................................................................................................ 57

3.3.

Tipos de garantias: petitórias e impugnatórias ..................................................................... 58

3.3.1.

Garantias petitórias ........................................................................................................... 58

3.3.2.

Garantias impugnatórias ................................................................................................... 61

GARANTIAS CONTENCIOSAS: A JUSTIÇA ADMINISTRATIVA EM TIMOR-LESTE........ 68
4.1.

Organização judiciária administrativa ..................................................................................... 68

4.2.

Lei processual administrativa.................................................................................................... 71

AUTORES E OBRAS PRINCIPAIS .................................................................................. 95

Publicação promovida pela Provedoria de Direitos Humanos e Justiça
e apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
(Project Human Rights Capacity Building of the Provedoria for Human Rights and Justice)

Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte II

Sara Guerreiro

4

PARTE II
ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA EM TIMOR-LESTE
Na Parte I da presente Colectânea de Direito Administrativo Timorense abordou-se a
organização administrativa timorense. Nesta Parte II a atenção será dada à legislação que
enquadra a actividade administrativa timorense.
Antes, porém, torna-se necessário abordar alguns princípios de carácter geral que ajudam
a compreender o Direito Administrativo e a actividade administrativa, servindo de orientação
mesmo quando faltam as regras ou estas não são suficientemente claras.
Assim, se a Parte I da Colectânea teve uma maior componente de recolha de legislação e
menor componente de explicação de conceitos, na Parte II sucederá o inverso, sendo a
explicação de conceitos e regime jurídico bastante mais exaustiva. Apesar de estar em causa
apenas um diploma: o Decreto-Lei n.º 32/2008, de 27 de Agosto, a disciplina que o mesmo
encerra é bastante importante e complexa, envolvendo a regulação das relações entre a
Administração Pública e os particulares num modelo de administração participada (já que se
prevê o princípio da colaboração com os particulares e se consagram expressamente direitos e
garantias dos particulares bem como deveres da Administração Pública, por exemplo, o dever
de fundamentação dos actos administrativos). Este diploma descreve ainda as principais etapas
do procedimento administrativo, isto é a sucessão lógica de etapas que a Administração
Pública deve percorrer no decurso de um procedimento de iniciativa particular ou oficiosa, o
que garante maior segurança jurídica, não só aos interessados como também aos órgãos da
própria Administração Pública. Finalmente salienta-se ainda que o Decreto-Lei n.º 32/2008
consagra o regime do acto administrativo, definindo-o e regulando as formas de invalidade e
respectivas consequências bem como disciplina a reacção do particular perante o acto
administrativo com o qual não se conforme (as chamadas garantias administrativas).
Dada a importância e complexidade da matéria e a ausência de manuais ou obras
doutrinárias escritas sobre a mesma em Timor-Leste, os comentários de conteúdo acabaram
por ser nesta Parte II da Colectânea um pouco mais extensos do se que tinha inicialmente
antecipado.
Os juristas timorenses encontrarão aqui um conjunto de pistas de análise e opiniões sobre
algumas questões que não se encontram suficientemente reguladas no referido diploma, mas
não devem contentar-se com estas pistas e sim desenvolver uma rica e frutífera doutrina
nacional de Direito Administrativo tão importante para a consolidação da Democracia e do
Estado de Direito.

Dili, 27 de Março de 2012
Sara Guerreiro
Assessora da Provedoria de Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste
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1. PRINCÍPIOS GERAIS DA ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

1.1. Princípio da legalidade
O princípio da legalidade significa que a Administração pública só pode agir com
fundamento na lei e dentro dos limites impostos pela lei.
Este princípio encontra-se genericamente previsto no n.º 2 do artigo 2.º da Constituição
da República Democrática de Timor-Leste (doravante “CRDTL”) e, em concreto, na alínea a)
do artigo 3.º, do diploma relativo à Estrutura Orgânica da Administração Pública, o DecretoLei n.º 12/2006, de 26 de Julho (doravante “Decreto-Lei n.º 12/2006”).
O princípio da legalidade pode, assim, ser dividido em dois sub-princípios:
i.
ii.

Preferência de lei ou legalidade-limite: a administração não pode contrariar o direito
vigente;
Reserva de lei ou legalidade-fundamento: toda a actuação administrativa deve ter
fundamento numa norma jurídica.

Como consequências da violação do princípio da legalidade, podem apontar-se, em
regra as seguintes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Invalidade da decisão ilegal;
Necessidade de eliminação dos actos ilegais pela Administração Pública;
Responsabilidade civil, quando existam prejuízos;
Eventual responsabilidade disciplinar de quem tiver tomado a decisão;
Possível responsabilização penal.

Historicamente, o princípio da legalidade apareceu para limitar a actuação da
Administração, surgindo como reacção a um poder absoluto dos governantes. Em França,
surge após a Revolução Francesa, para limitar a actuação da Administração e proteger os
direitos dos particulares.
Numa formulação mais recente, ou adoptando uma definição positiva do princípio da
legalidade, este princípio é actualmente entendido simultaneamente enquanto princípio da
competência: a Administração só pode fazer o que lhe compete (no Direito Administrativo rege
a máxima: “o que não é permitido, considera-se proibido” ao contrário do direito privado no qual
rege a máxima do princípio da liberdade: “o que não é proibido, considera-se permitido”).
Incompreensivelmente, este princípio não se encontra expressamente consagrado na
CRDTL a propósito da Administração Pública nem no diploma relativo ao Procedimento
Administrativo (Decreto-Lei n.º 32/2008, de 27 de Agosto - doravante “Decreto-Lei n.º
32/2008”). De qualquer forma, ele é inerente ao Estado de Direito, decorre do princípio da
separação de poderes, e é, em si mesmo, uma fonte do Direito Administrativo.
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LEGALIDADE E MÉRITO
Importa alertar, a propósito deste princípio, para a distinção entre legalidade e mérito.
Por mérito entende-se a apreciação de oportunidade e conveniência de determinada
decisão administrativa. Os tribunais não podem controlar o mérito da actuação administrativa
mas apenas a legalidade da sua actuação.
Assim:
i.

ii.

O controlo de legalidade visa determinar se a Administração violou ou não a lei
(incluindo os princípios gerais de Direito Administrativo, como a
proporcionalidade ou a boa-fé);
O controlo de mérito visa avaliar o bem fundado das decisões da Administração,
independentemente da sua legalidade.

Um exemplo de uma norma que concretiza este princípio no Código de Processo nos
Tribunais Administrativos1 (doravante “CPTA”) Português é o n.º 1 do artigo 3.º:
“1 - No respeito pelo princípio da separação e interdependência dos poderes, os tribunais
administrativos julgam do cumprimento pela Administração das normas e princípios jurídicos que a
vinculam e não da conveniência ou oportunidade da sua actuação”.

1.2. Princípio da transparência
O Professor Sérvulo Correia, falando a propósito do princípio da transparência, referiu
que “a Administração Pública deve ser uma casa de vidro” 2.
O princípio da transparência significa genericamente que a Administração deve ser aberta
e não sigilosa e os seus procedimentos de decisão devem ser previsíveis e publicitados.
Assim, a Administração deve dar, na medida do possível, conhecimento aos
interessados e ao público em geral da sua forma de actuação, da fundamentação das suas
decisões, dos seus procedimentos, etc.. Além disso, os procedimentos seguidos pela
Administração devem ser previsíveis e estruturados, por forma a possibilitar o seu
conhecimento prévio e controlo pelos administrados.

Nos procedimentos concursais, o princípio da transparência significa genericamente que o
critério de adjudicação e as condições essenciais do contrato que se pretende celebrar devem
estar definidos previamente à abertura do procedimento e ser dados a conhecer a todos os
interessados a partir da data daquela abertura.

1

O Código de Processo nos Tribunais Administrativos português foi aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, e
alterado pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro.
2

Num seminário sobre o Direito Administrativo e a Justiça Administrativa na Guiné-Bissau, proferido na Faculdade de Direito de
Bissau em Maio de 2009, por ocasião das Comemorações do Encerramento do Ano Lectivo 2008/2009 da Faculdade de Direito
de Bissau.
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O princípio da transparência está muito relacionado com o princípio da publicidade e com
o direito à informação e só deve conhecer excepções quando estão em causa outros
interesses, como por exemplo a privacidade, o segredo comercial, o segredo militar ou de
segurança.
Embora este princípio não se encontre expressamente consagrado no diploma relativo ao
procedimento administrativo, ele é referido expressamente por outros diplomas, como pelo
diploma relativo à Estrutura Orgânica da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 12/2006) ou
nos Estatutos do Provedor de Direitos Humanos e Justiça (artigo 1.º, alínea c), da Lei n.º
7/2004, de 26 de Maio, revista pela Lei n.º 8/2009 de 15 de Julho).

1.3. Princípio da prossecução do interesse público
Encontram-se referências ao princípio da prossecução do interesse público no n.º 1 do
artigo 137.º da CRDTL, bem como no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 12/2006.
O interesse público pode definir-se genericamente como o interesse colectivo, o interesse
geral de uma comunidade, o bem comum. É constituído pela esfera de necessidades a que a
iniciativa privada não consegue responder e que são vitais para a comunidade na sua totalidade
e para cada um dos seus membros.
A noção de interesse público é variável, não é rígida e inflexível. É a lei que define os
interesses públicos a cargo da Administração e não esta, embora, definido o interesse público
pela lei, a sua prossecução pela Administração Pública seja obrigatória.
O interesse público delimita a capacidade jurídica das pessoas colectivas públicas e a
competência dos respectivos órgãos, nisto consistindo o princípio da especialidade e da
competência.

1.4. Dever de boa administração
O dever de boa administração é um corolário do princípio da prossecução do interesse
público.
A obrigação de prosseguir o interesse público exige que a Administração Pública adopte
em relação a cada caso concreto as melhores soluções possíveis do ponto de vista
administrativos. No fundo, o dever de boa administração é a expressão de um mais amplo
princípio da eficiência.
Porém, a violação do dever de boa administração, ou princípio da eficiência, não comporta,
por si só, qualquer sanção jurídica.
Já não será assim se tal se consubstanciar na violação dos princípios da proporcionalidade e
da imparcialidade.

1.5. Princípio do respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos
Encontram-se referências ao princípio do respeito pelos direitos e interesses legítimos dos
cidadãos no n.º 3 do artigo 137.º da CRDTL no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 12/2006.
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A prossecução do interesse público não é o único critério da acção administrativa, nem
tem um valor ilimitado: a prossecução do interesse público deve respeitar simultaneamente os
direitos subjectivos e os interesses legalmente protegidos os particulares.
Assim, há que conciliar, o mais possível, as exigências do interesse público com as garantias
dos particulares.
Para a maior parte dos autores, é difícil encontrar um significado autónomo para este
princípio, pois entendem tratar-se ainda da manifestação do princípio da legalidade.

1.6. Princípio da igualdade
O princípio da igualdade, para além de uma consagração genérica no artigo 16.º da
CRDTL, encontra-se especificamente consagrado no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
O princípio da igualdade não se circunscreve à obrigação de os órgãos da administração
aplicarem a lei de modo igual, mas envolve ainda uma ideia de igualdade na própria lei ou
através da lei.

Assim, este princípio comporta os seguintes corolários: a proibição da discriminação e
a obrigação da diferenciação. Ou seja, o seu conteúdo não implica apenas um tratamento
igual de situações iguais mas também um tratamento diferente de situações diferentes, ou
seja, a realização de acções afirmativas ou medidas de discriminação positiva. Assim, se é
obrigatório tratar de forma igual aqueles que se encontrem objectivamente numa situação
semelhante, não sendo legítimo discriminar em razão da raça, religião, sexo, etc., é também
desejável que se impulsione a igualdade através de medidas de protecção, por exemplo, dos
grupos mais vulneráveis ou daqueles que, por motivos sociais e culturais, se vêem negados
de determinados direitos ou o acesso a determinados bens ou serviços.

1.7. Princípio da proporcionalidade
O princípio da proporcionalidade é referido pelo n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º
32/2008. Este princípio constitui manifestação do Estado de Direito e democrático, significando
genericamente que as medidas dos poderes públicos não podem exceder o estritamente
necessário para a realização do interesse público.
Assim, a proporcionalidade é o princípio segundo o qual a limitação de bens ou interesses
privados por actos dos poderes públicos deve ser adequada e necessária aos fins concretos
que tais actos prosseguem e tolerável quando confrontada com aqueles fins.
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O princípio da proporcionalidade desdobra-se em três sub-princípios, bastando a
violação de um deles para que este princípio seja violado:
1- Adequação
2-

Necessidade

3- Razoabilidade

1) Adequação
Exige-se a adequação das medidas que devem constituir forma apropriada e idónea para a
atingir os fins visados pela lei. Neste sentido, impõe-se uma avaliação causa-efeito, entre, por
um lado, a medida ou solução propostos pelo acto de poder público e, por outro, o objectivo
a atingir, de modo a determinar se aquele tem aptidão (ou seja, é adequado) para produzir
este. Aplicando tal procedimento ao caso concreto, há que começar por identificar o objectivo
prosseguido pela medida em questão.
Isto significa que a “pergunta-teste” para aferir da adequação de determinado acto é a
seguinte: a medida administrativa é capaz de atingir o objectivo que se visa?3
2) Necessidade
A necessidade implica que tal medida é exigível, de forma a que se possa afirmar que os
fins invocados não podiam ser obtidos por outros meios menos onerosos para os interesses
públicos e/ou privados envolvidos. Assim, enquanto na adequação se procura verificar se está
correcta a relação causal entre um acto e um determinado resultado, agora, na necessidade, a
operação central é a comparação entre uma medida idónea e outras também idóneas.
Isto significa que a “pergunta-teste” para aferir da necessidade seria a seguinte: de todas as
medidas aptas estamos perante a que é menos lesiva, mais suave, conquanto que eficaz? Que
alternativas haveria?4
3) Razoabilidade (ou proporcionalidade em sentido restrito)
Os prejuízos decorrentes da conduta administrativa e os efeitos por ela produzidos devem
situar-se numa relação de justa-medida. Com efeito, aquela conduta, ainda que adequada e
necessária, pode justificar um juízo de ilegalidade se implicar custos “desmedidos”,
“desajustados”, “excessivos” ou “desproporcionais” em relação aos resultados obtidos. Os
interesses ou valores prosseguidos pelo acto administrativo são, aqui, comparados com os
interesses ou valores por ele sacrificados, com o objectivo de determinar, à luz de critérios
materiais, se se verifica um aceitável equilíbrio e uma proporção razoável entre eles.
3 Pode ser dado como exemplo de uma medida desadequada a seguinte situação: no âmbito de um concurso de recrutamento de

pessoal para o preenchimento de um lugar de telefonista, colocar como critério de selecção a prática pelo candidato de
“desportos radicais”. Aqui os critérios a exigir (ou seja, os critérios adequados) devem relacionar-se com a função a exercer, por
exemplo, ter um certo nível de escolaridade , conhecer determinadas línguas, etc..
4 Pode ser dado como exemplo de uma medida desnecessária a demissão de um funcionário que teve sempre um comportamento

exemplar na primeira vez que ele comete uma infracção menos grave. Podia ser aplicada outra medida, como a repreensão, ou a
suspensão temporária.
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Isto significa que a “pergunta-teste” para aferir da razoabilidade seria a seguinte: a carga
coactiva em causa é aceitável?5

1.8. Princípio da utilização das línguas oficiais
O princípio da utilização das línguas oficiais encontra-se consagrado no artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 32/2008, sendo ainda importante consultar os artigos 13.º e 159.º da CRDTL.
Daqui resulta que se o acto administrativo, por exemplo, remeter a sua fundamentação
para um parecer técnico determinado, este também terá que estar numa das línguas oficiais, ou
traduzido para uma delas, uma fez que passa a fazer parte integrante do acto.
Esta norma não contém verdadeiramente um princípio, mas sim uma regra jurídica na
medida em que os princípios são, nas palavras do Professor Esteves de Oliveira, “normas
dotadas de uma elasticidade e abertura valorativa próprias, comportando vários graus de
concretização”. Ora, os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de “tudo
ou nada”, como refere o Professor Gomes Canotilho: assim acontece com os princípios vistos
acima, mas não sucede com este suposto princípio.

Assim, a conclusão é a de que o princípio da utilização das línguas oficiais é, na verdade,
uma norma, que simplesmente proíbe a utilização pela Administração Pública de outras
línguas que não a portuguesa e o tétum. Um acto administrativo praticado noutra língua
(que não uma das línguas oficiais) é, assim, inválido.

1.9. Princípio da justiça
O princípio da justiça encontra-se consagrado no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
A justiça pode ser definida como o conjunto de valores que impõem ao Estado e a todos
os cidadãos a obrigação de dar a cada um o que lhe é devido em função da dignidade da pessoa
humana. É um princípio que varia ao longo dos tempos, não sendo inflexível.
O princípio da justiça em sentido amplo funciona como um “princípio compósito”, que
constituiu a fonte à qual a doutrina, a jurisprudência e o legislador foram progressivamente
buscar as bases da densificação de outros princípios: porém, se, através deles, adquiriu uma
relevância mediata, o princípio da justiça foi, por outro lado, objecto de um progressivo
esvaziamento, sendo muito difícil, actualmente delimitar-lhe um conteúdo concreto e
específico.

1.10.

Princípio da imparcialidade

O princípio da imparcialidade está previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.

5 Pode ser dado como exemplo a proibição de passagem de um navio que pretende realizar contrabando no país costeiro pelo

mar territorial (com base no argumento de não se tratar de “passagem inofensiva”), assim o impedindo também de se reabastecer
com água e bens essenciais. Para além da vertente da necessidade que também está em causa (o contrabando pode ser impedido
de outra forma, através de uma fiscalização e controlo), é excessivo proibir o navio de entrar no mar territorial do Estado e
impedir os tripulantes de ter acesso a bens essenciais para a sua sobrevivência e saúde.
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O princípio da imparcialidade significa que a Administração Pública deve tomar
decisões determinadas exclusivamente em função do cumprimento das suas funções
específicas e não sob influência de interesse alheios à sua função.
Os órgãos e agentes administrativos devem agir de forma isenta e equidistante
relativamente aos interesses em jogo nas situações que devem decidir ou sobre as quais se
pronunciem com carácter decisório.

Desde logo, os titulares dos órgãos e os agentes estão impedidos de tomarem decisões
sobre questões em que tenham interesse pessoal ou tenham interesses pessoas da sua família
ou com quem tenham relações económicas de especial proximidade.
Por outro lado, a Administração deve ponderar todos os interesses públicos e privados
antes de tomar qualquer decisão.
Impedimentos
O titular do órgão ou o funcionário administrativo devem declarar-se impedidos de decidir
em questões nas quais eles próprios ou seus familiares tenham interesse, nas quais tenham
intervindo anteriormente, nas quais haja uma relação familiar ou de grande amizade ou
inimizade, etc.
Um dos exemplos no Direito timorense é o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 14/2008, de 7 de
Maio (Regime da Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública):
“Garantias de imparcialidade
1. Nenhum funcionário ou agente pode ser avaliador ou por qualquer outro modo intervir no
procedimento de avaliação de parente seu ou do seu cônjuge, aí incluídos:
a) Pais, avós, filhos, netos e bisnetos;
b) Irmãos, irmãs, tios, tias;
c) Filhos dos irmãos.
2. Em caso de conflito de interesses, compete à Comissão da Função Pública designar o
responsável pela avaliação do funcionário”.
As situações de impedimentos não estão previstas no Decreto-Lei n.º 32/2008 mas deviam
estar previstas, para uma melhor garantia do princípio da imparcialidade e maior segurança
jurídica na definição das situações de “conflitos de interesses”, especialmente num país
pequeno em que é comum a coexistência de pessoas ligadas por laços familiares na
Administração Pública.
Repare-se que a consagração de impedimentos na lei implicaria, por exemplo, que bastaria
que um dos membros de um júri de selecção, num processo de recrutamento, tivesse uma
relação familiar com um candidato para que a decisão de selecção desse candidato fosse
inválida (anulável ou nula, se estivesse em causa o crime de abuso de poder). Tal sucederia
ainda que o membro do júri não tivesse propositadamente utilizado a sua influência para
seleccionar o candidato, bastando não se ter declarado impedido.
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A consagração da figura dos impedimentos não serve apenas para proteger os
particulares de favorecimentos (ou prejuízos) indevidos, mas acima de tudo serve para
proteger a Administração Pública da aparência de ter agido com parcialidade.
Mesmo não estando expressamente previstas na lei, as situações de impedimento
devem ser consideradas pela Administração Pública e pelo Tribunal, caso venha a ser
impugnado um acto administrativo que tenha sido praticado com desrespeito por uma das
situações típicas de impedimentos, por duas ordens de razões:
1) Em primeiro lugar porque tal decorre do princípio genérico da imparcialidade,
podendo dizer-se que os impedimentos se encontram implicitamente consagrados
no Decreto-Lei n.º 32/2008;
2) Em segundo lugar atendendo a uma forte argumento de natureza sistemática: se a
figura dos impedimentos se encontra expressamente consagrada no Regime da
Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública, como foi
indicado supra, então mais razões existem para que a mesma figura se considere a
propósito de outras situações ainda mais sensíveis do que a avaliação, como a
selecção dos funcionários públicos.

1.11.

Princípio da boa-fé

O princípio da boa fé está previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 e
consubstancia mais uma manifestação do Estado de Direito democrático.
Na verdade, tal como os particulares nas suas relações jurídicas, também o Estado deve
agir com diligência, zelo e lealdade, devendo mesmo dar exemplo nesta matéria. Pretende-se,
assim, não prejudicar os legítimos interesses dos particulares, não proceder de modo a
alcançar resultados opostos aos que uma consciência razoável poderia tolerar.
A concretização do princípio da boa fé consegue-se através de outros dois princípios:
1) Princípio da tutela da confiança:
Para que a confiança seja tutelada, é preciso que se reúnam os seguintes elementos:
i)
ii)
iii)

iv)

O comportamento deve fundar-se na boa fé subjectiva ou ética da pessoa lesada;
O comportamento deve ser justificado na existência de elementos objectivos que
provoquem uma crença plausível;
Deve existir um investimento de confiança pela pessoa lesada, ou seja, o
desenvolvimento efectivo de actividades jurídicas assentes sobre tal crença; e,
finalmente;
Imputação da confiança a um agente determinado.

Como exemplo da violação do princípio da confiança pode apontar-se a situação de um
agente interino que tenha sido autorizado hierarquicamente de forma verbal a ausentar-se
durante determinado período (a autorização constitui a actuação de um sujeito de direito que
criou a confiança, ou seja, a existência de elementos objectivos que provoquem uma crença plausível
e simultaneamente a imputação da confiança a um agente determinado). Confiou que não sofreria
consequências jurídicas (situação de confiança fundada na boa fé subjectiva). Ausentou-se
efectivamente (tal constituindo o investimento de confiança). Considerando a autorização ilegal,
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a administração extraiu efeitos nocivos para o agente (o que consubstancia a frustração dessa
confiança).
2) Princípio da materialidade subjacente: princípio da verdade material
A primazia da materialidade subjacente significa basicamente a desvalorização de excessos
formais. As exigências formais desrespeitadas não devem implicar uma decisão negativa se as
finalidades que a forma protege chegaram a atingir-se.
Os dois corolários do princípio da boa-fé não têm grande aplicação no Direito
Administrativo, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque o seu conteúdo é
claramente restringido pelo princípio da legalidade. Por exemplo, numa situação de despejo
por violação da obrigação de pagar a renda por 2 cêntimos, talvez se pudesse apelar ao
princípio da materialidade subjacente, no campo do Direito Civil. No entanto, há aqui uma
situação de vinculação, que não pode ser afastada, como comprova a jurisprudência
administrativa6. Em segundo lugar, o seu conteúdo pouco ou nada acrescenta ao princípio da
proporcionalidade.
Este princípio possui apenas relevância no que toca às condutas dos particulares, como
parâmetro do seu relacionamento com a administração (por exemplo, poderem ser revogados
actos administrativos favoráveis ilegais mesmo depois de passado o prazo normal em que a
revogação é admitida quando o beneficiado do acto tenha contribuído, com má-fé, para essa
ilegalidade ou dela tivesse conhecimento).

1.12.

Princípio da decisão

O princípio da decisão encontra-se previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 32/2008. Está
ainda fortemente relacionado com os artigos 19.º do mesmo diploma sobre o dever de
celeridade e com o 35.º do Decreto-Lei nº 32/2008, de 27 de Agosto, relativo à
obrigatoriedade de decisão expressa. Basicamente, das referidas normas conjugadas retira-se
que a Administração Pública tem o dever de emitir uma decisão expressa e célere.
No entanto, existe uma importante questão a resolver a propósito deste princípio que
é a seguinte: se a Administração tem o dever de decidir, afinal, qual é o prazo limite no qual a
Administração deve decidir?
O Decreto-Lei n.º 32/2008 estabelece apenas prazos para a prática de determinados
actos pela Administração, como por exemplo, para notificação (nos termos do artigo 28.º,
10 dias), ou passagem de certidões (nos termos do artigo 22.º, 10 dias) e um prazo geral
para a prática de actos relativamente aos quais não exista um prazo específico previsto no
artigo 30.º de 15 dias.
Não estabelece porém, ao contrário do que é feito no Código de Procedimento
Administrativo português1 (doravante “CPA”), um prazo geral para conclusão do
procedimento (90 dias no caso do procedimento administrativo português), nem se pode
defender que o prazo de 15 dias se refira a um procedimento administrativo pois seria
desproporcionalmente curto.

6

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de Portugal, de 2/7/1991, in: http://www.dgsi.pt/.
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Esta omissão constitui um verdadeiro problema no ordenamento jurídico administrativo
timorense por levar a uma insegurança jurídica considerável para o particular e para a
Administração.
Assim, se um particular apresenta um requerimento para a prática de um acto
administrativo (e não há qualquer outro diploma que preveja o prazo a partir do qual deve
ser decidida a pretensão do particular), a partir de quando é que o particular pode concluir que
a Administração simplesmente violou o dever de decisão pois, em vez de decidir, mantém-se em
silêncio? A partir de quando pode reagir? Como pode reagir?

Todas estas questões relacionadas com o silêncio da Administração (incumprimento do
dever de decidir) têm sido estudadas e decididas noutros países para proteger o particular das
“não decisões” da Administração. Assim, se concebeu a doutrina do acto tácito, ficcionando-se
a prática de um indeferimento tácito que depois pudesse ser atacado em Tribunal.
Em Timor-Leste, a omissão de previsão deste prazo geral de conclusão do procedimento
vai levar a que o particular não saiba exactamente quando é que é violado o dever geral de
decisão, embora possa saber quando é violado o dever específico quanto a alguns actos a
praticar pela Administração (por exemplo, as notificações).
Podemos apenas recorrer à legislação indonésia anterior a 1999, para encontrar uma
norma que se aplica indirectamente a esta situação. Assim, a lei do contencioso administrativo
indonésio (Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata
Usaha Negara) estabelece no n.º 3 do seu artigo 3.º que “se a legislação não especificar um
período de tempo para decisão administrativa então considera-se que, passando um período de quatro
meses da recepção do requerimento, a autoridade administrativa emitiu uma decisão de rejeição”
(tradução livre e com reservas7).
Deste modo, e aplicando o artigo 3.º da Lei n.º 5 de 1986 (indonésia), podemos
entender que o dever de decisão no direito timorense tem, afinal, um prazo de quatro
meses, a partir do qual se forma indeferimento tácito.

1.13.

Princípio da gratuitidade

Este princípio encontra-se consagrado no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, não
apresentando nenhuma dificuldade específica de entendimento.

7

O artigo 3.º da referida Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dispõe o seguinte na língua original:
Pasal 3: “(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya,maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap
telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(2),
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan,Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.
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1.14.

Princípio do acesso à Justiça

O princípio do acesso à justiça encontra-se consagrado genericamente no artigo 26.º da
CRDTL e especificamente no artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Embora se preveja a criação de tribunais administrativos na alínea b) do n.º 1 do artigo
123.º da CRDTL, este princípio não implica necessariamente a existência deste tipo de
tribunais, pois o que interessa é a efectiva garantia de uma defesa jurisdicional que pode
ocorrer nos tribunais comuns.

Foi recentemente aprovada a orgânica da Orgânica da Câmara de Contas do Tribunal
Superior Administrativo, Fiscal e de Contas, que irá funcionar junto do Tribunal de Recurso,
nos termos da Lei n.º 9/2011, de 17 de Agosto. Nada se refere quanto à orgânica de uma
câmara administrativa ou fiscal.
No entanto, e como será desenvolvido infra (ver 2.14.1), entende-se que, por força da
complexidade do Direito Administrativo, seria aconselhável que os litígios jurídicoadministrativos possam vir a ser resolvidos por tribunais com juízes especializados neste
ramo do Direito, para garantir a qualidade e acuidade das decisões judiciais.

1.15.

Princípio da colaboração da Administração com os particulares

O princípio da colaboração com os particulares pressupõe a possibilidade de participação
dos particulares na formação das decisões que lhes dizem respeito. Algumas dimensões deste
princípio são as seguintes:
1) Dever administrativo de apoio e incentivo das iniciativas dos particulares, recepção das
suas sugestões, informações, etc.;
2) Dever de esclarecimento dos particulares pela administração, abrangendo o dever de
notificação (artigo 25.º e ss. do Decreto-Lei n.º 32/2008) e fundamentação dos actos
administrativos (artigo 43.º e ss. do Decreto-Lei n.º 32/2008);
3) Princípio do arquivo ou administração aberta (nos termos do artigo 24.º do DecretoLei n.º 32/2008);
4) Direito de informação dos particulares. Em oposição ao antigo tradicional carácter
secreto do procedimento administrativo, pretende-se que durante todo o procedimento, se o
cidadão quiser ser informado sobre o estado de um processo, tem esse direito:
i) Direito à prestação de informações: artigos 20.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 32/2008;
ii) Direito à consulta do processo: artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 32/2008;
iii) Direito à passagem de certidões: artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
5) Participação dos particulares na formação das decisões que lhes respeitem: no
procedimento administrativo português (e também, pelo menos, no guineense) existe o
chamado direito de audiência prévia ou audiência dos interessados, que consiste em chamar os
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interessados para se pronunciarem antes de ser tomada decisão final8. Em Timor-Leste a
opção foi a de não consagrar a audiência prévia.

8

100.º do CPA Português (Audiência dos interessados): “1 - Concluída a instrução, e salvo o disposto no artigo 103º, os interessados
têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido
provável desta. (…)”.
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2. ACTO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
2.1. Conceitos de acto administrativo e procedimento administrativo
2.1.1. Acto administrativo
O acto administrativo pode ser definido como o acto jurídico unilateral praticado, no
exercício do poder administrativo, por um órgão da Administração ou por outra entidade
pública ou privada para tal habilitada por lei, e que traduz uma decisão tendente a produzir
efeitos jurídicos sobre uma situação individual e concreta
(Professor Freitas do Amaral9).
O artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 refere que se consideram actos administrativos
as decisões dos órgãos da Administração que ao abrigo de normas de direito público visem
produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta.
Pode dividir-se a análise do conceito de acto administrativo nos seguintes elementos: i)
acto jurídico; ii) acto unilateral; iii) conduta da Administração, ao abrigo de normas de Direito
Público; iv) no exercício da função administrativa; v) acto decisório vi) tendo por finalidade
regulação de uma situação jurídica administrativa, individual e concreta
i.

O acto administrativo é um acto jurídico, o que significa que é uma conduta
(humana) voluntária produtora de efeitos jurídicos. Assim, não são actos
administrativos:
 Factos jurídicos involuntários (por exemplo, o decurso de um prazo);
 Operações materiais (por exemplo, a demolição de uma ponte em ruínas);
 Actividades juridicamente irrelevantes.

ii.

O acto administrativo é um acto unilateral, pois provém de um autor cuja
declaração é perfeita independentemente do concurso de vontades de outros
sujeitos.

Por vezes pode suceder que a eficácia do acto administrativo dependa da aceitação do
particular (como na situação da nomeação de um funcionário), mas essa aceitação é apenas
condição de eficácia do acto, não integrando o conteúdo do próprio acto. Também pode
acontecer que a prática do acto dependa de requerimento do particular (tal sucede, por
exemplo, com a licença), mas a solicitação é vista apenas como um pressuposto da prática do
acto, ou seja, um requisito de validade daquele acto. Na verdade, não são actos administrativos
os actos bilaterais da Administração: os actos bilaterais são contratos e não actos
administrativos.
iii.

O acto administrativo deve ser praticado no exercício de um poder público e ao
abrigo de normas de Direito Público para o desempenho de uma actividade
de gestão pública. Assim, não são actos administrativos:
 Actos jurídicos praticados no desempenho de actividades de gestão privada,
actos de direito privado (por exemplo, a denúncia de um contrato de arrendamento
jurídico-privado);

9

DIOGO FREITAS DO A MARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, com a colaboração de LINO T ORGAL, 10.ª reimpressão da
edição de 2011, Almedina, p. 210.
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 Actos políticos, legislativos e jurisdicionais ainda que praticados por órgãos da
Administração.
iv.

O acto administrativo trata-se de um acto praticado no exercício da função
administrativa.

Assim, em primeiro lugar, são actos administrativos os praticados pelos órgãos das pessoas
colectivas públicas que compõem a Administração Pública (Administração em sentido
orgânico). É importante sublinhar que só uma parte dos órgãos administrativos têm
competência para praticar actos administrativos (atribuída por lei ou por delegação de
poderes).
São também actos administrativos:




Os actos praticados por pessoas públicas que não integram a Administração Pública
em sentido orgânico, como as pessoas colectivas privadas com fins públicos às quais a
lei atribui a competência para praticar actos administrativos;
Os actos que por força de lei sejam qualificados como administrativos embora não
provenham de órgãos da Administração Pública, mas sim de órgãos do Estado não
pertencentes ao poder executivo.

Por outro lado, não são actos administrativos todos os actos praticados por órgão
estranho à Administração Pública (usurpação de funções públicas).
v.

O acto administrativo é ainda um acto decisório: Decisão significa estatuição,
determinação ou prescrição. Uma conduta idónea a produzir uma transformação
jurídica externa. As decisões tanto podem ser vinculadas como discricionárias,
bem como tanto podem ser agressivas da esfera jurídica como atributivas de
vantagens.

Existe uma discussão doutrinária acerca de saber se o conceito de acto administrativo
apenas abrange os actos com efeitos externos ou abrange toda e qualquer modificação da
ordem jurídica.
Para os defensores da primeira posição, ficariam excluídos do conceito de acto
administrativo os actos internos, ou seja, aqueles que se inscrevem no âmbito das relações
inter-orgânicas ou das relações de hierarquia e que apenas indirectamente se podem reflectir
no ordenamento jurídico geral. Assim, não seriam actos administrativos:




Actos preparatórios;
Pedidos de pareceres;
Solicitação de estudos;

Para os que defendem uma posição diferente, como é o caso do Professor Marcelo Rebelo
de Sousa10, os actos administrativos abrangem toda e qualquer modificação da ordem jurídica,
não se limitando à constituição, modificação e extinção de situações jurídicas. Interessaria
fundamentalmente a função estabilizadora do acto administrativo.
Assim, são actos administrativos:




Declarações de inexistência, nulidade e caducidade;
Actos certificativos;
Actos de esclarecimento que eliminam dúvidas;

10 MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Actividade Administrativa, Tomo III, 2.ª

edição reimpressão, Dom Quixote, 2010, p. 85.
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Actos confirmativos;
Actos preparatórios ou instrumentais que contenham decisões (por exemplo, a
abertura do procedimento, realização de diligências ou solicitação de pareceres…).

O Decreto-Lei n.º 32/2008 parece pender para a segunda concepção de acto
administrativo, uma vez que o não restringe aos actos susceptíveis de produzir efeitos
externos.
vi.

O acto administrativo tem como fim a regulação de uma situação jurídica
administrativa, individual e concreta. Individual e não geral, uma vez que é
possível identificar os respectivos destinatários. Concreta e não abstracta, já que
regula uma determinada situação da vida.

É útil dar alguns exemplos de tipos de acto administrativo:














Acto de comando: acto que impõe a um particular a adopção de uma conduta positiva
ou negativa. Dentro dos actos de comando, encontramos as ordens (por exemplo,
uma ordem dada a um particular para destruir um muro, na sequência da aprovação de
um plano urbanístico) e as proibições;
Acto punitivo: imposição de uma sanção a alguém (por exemplo, uma pena disciplinar);
Acto ablativo: imposição da extinção ou modificação do conteúdo de um direito
(exemplo: expropriação de um terreno);
Juízos: actos através dos quais um órgão da Administração qualifica, segundo critérios
de justiça, pessoas, coisas ou actos submetidos à sua apreciação (por exemplo,
classificações);
Autorização (acto permissivo): acto pelo qual um órgão da Administração permite a
alguém o exercício de um direito ou de uma competência preexistente (alguém já é
titular de um determinado direito, mas o respectivo exercício encontra-se
condicionado pela necessidade de obter uma autorização da Administração Pública).
Licença: acto pelo qual a lei atribui a alguém o direito de exercer uma actividade
privada que é por lei relativamente proibida (por exemplo, uma licença de porte de
arma).
Delegação: acto pelo qual um órgão da Administração normalmente competente em
determinada matéria, permite, de acordo com a lei, que outro órgão ou agente
pratiquem actos administrativos sobre a mesma matéria.
Dispensa: acto administrativo que permite a alguém, nos termos da lei, o não
cumprimento de uma obrigação geral (por exemplo, uma isenção fiscal).
2.1.2. Procedimento administrativo
O procedimento administrativo pode ser definido como a série de condutas dotadas de
lógica interna e orientadas para a produção (procedimento decisório) ou execução
(procedimento executivo) de uma decisão administrativa

(Professor Marcelo Rebelo de Sousa11).

11

MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, op. cit., p. 216 .
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O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 define procedimento administrativo
como a sucessão ordenada de actos e formalidades tendentes à formação e
manifestação da vontade da Administração Pública ou à sua execução.
O fenómeno da procedimentalização é uma das marcas distintivas do direito público, em
especial, do direito administrativo. A procedimentalização reduz a autonomia da administração
pública.
Podem elencar-se algumas vantagens da procedimentalização, ou seja, da definição de
um procedimento administrativo:









Permite averiguar os factos e o direito relevantes (através das diligências que
devem ser obrigatoriamente cumpridas) assim esclarecendo melhor a vontade da
Administração;
Permite identificar exaustivamente (e, consequentemente ponderar) todos os
interesses públicos e privados relevantes, assim esclarecendo melhor a vontade da
Administração;
Assegura a prossecução do interesse público de forma oportuna, conveniente,
racional e eficiente;
Constitui uma importante garantia dos particulares, já que as etapas do
procedimento, as formalidades a cumprir bem como as garantias dos particulares
se encontram expressamente previstas, assim contribuindo para a salvaguarda os
seus direitos subjectivos e interesses legítimos;
Permite a participação dos particulares na formação das decisões que lhes dizem
respeito e evita a burocratização.

Importa ainda distinguir o procedimento decisório, que tem por objecto preparar a
prática de um acto da administração (exemplo: obtenção por um particular de uma
autorização), do procedimento executório, que tem por objecto executar um acto da
Administração. Através destes procedimentos executórios, a Administração “transforma o
direito em facto”. Exemplo de um procedimento executório é a Administração promover a
demolição de um prédio que ameace ruína (ver infra 2.10).

2.2. Estrutura do acto administrativo
Importa fazer uma breve referência à estrutura do acto administrativo, começando por
explicar em que consistem os seus elementos, requisitos e pressupostos:




Elementos do acto administrativo: são as realidades que integram o próprio acto, em si
mesmo considerado. Podem dividir-se em elementos essenciais (sem os quais o acto
não fica completo) e acessórios (que podem ou não ser introduzidos pela
Administração).
Requisitos do acto administrativo: são as exigências que a lei formula em relação a
cada um dos elementos do acto administrativo (requisitos de validade ou de eficácia).
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Pressupostos do acto administrativo: são as situações de facto de cuja ocorrência
depende a possibilidade legal de praticar um certo acto administrativo ou de o dotar
de um certo conteúdo.
2.2.1. Elementos do acto:

Os elementos essenciais do acto administrativo são os seguintes:






Elementos subjectivos: sujeitos que o acto põe em relação - o autor do acto (pessoa
colectiva pública ou privada no exercício da função administrativa, isto é, o órgão que
pratica o acto) e o destinatário do acto que normalmente é um particular.
Elementos formais, incluindo forma e formalidades:
 Forma do acto: modo pelo qual se exterioriza ou manifesta a conduta
voluntária em que o acto consiste. É diferente da forma dos documentos em
que se contém. Por exemplo, a deliberação tomada por órgão colegial deve
ser reduzida a escrito: a forma do acto (deliberação do órgão colegial) é oral,
mas o documento no qual ele se consubstancia já é escrito.
 Formalidades: todos os trâmites que a lei manda observar com vista a garantir
a correcta formação da decisão administrativa, bem como o respeito pelos
direitos subjectivos e interesses legítimos dos particulares (podem ser
anteriores, contemporâneas ou posteriores ao acto).
Elementos objectivos, incluindo o conteúdo e objecto do acto administrativo:
 O conteúdo é a substância da conduta voluntária em que o acto consiste
(inclui a decisão essencial tomada pela Administração e os fundamentos da
decisão).
 O objecto é a realidade exterior sobre a qual o acto incide: a pessoa, coisa ou
acto administrativo primário.

Por exemplo, numa decisão de expropriação, o conteúdo do acto é a decisão de expropriar, o
seu objecto é o terreno expropriado.


Elementos funcionais: basicamente os motivos (razões de agir que impelem o órgão da
Administração a praticar o acto administrativo ou a dotá-lo de certo conteúdo), ou
seja, o porquê da prática daquele acto, e o fim (objectivo ou finalidade a prosseguir
através da prática do acto administrativo), ou seja, o para quê da prática daquele acto.

Os elementos acessórios do acto administrativo consistem nas cláusulas acessórias que
podem ser apostas no acto. Essas cláusulas podem consistir no modo, condição ou termo:




Modo: o modo consiste numa contrapartida que é estipulada no acto em troca da
permissão de alguma coisa (por exemplo, permitir-se a construção de uma indústria
poluente tendo como contrapartida a instalação de uma estação de tratamento de
resíduos);
Condição: evento futuro e incerto do qual depende a eficácia do acto (por exemplo, a
atribuição de uma licença a um transportador aéreo, determinando que a mesma cessa
caso a sociedade licenciada não realize, em tempo razoável, um determinado contrato
de seguro);
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Termo: evento futuro e certo do qual depende a eficácia do acto (por exemplo, a
autorização para abertura de um estabelecimento junto a uma praia durante a época
balnear).

2.2.2. Menções obrigatórias do acto administrativo
O acto administrativo deve obrigatoriamente incluir as seguintes menções, de acordo com
o artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:









A indicação da autoridade que o praticou;
A menção da delegação de poderes, quando exista;
A identificação adequada do destinatário ou destinatários;
A enunciação dos factos ou actos que lhe deram origem, quando relevantes;
A fundamentação, quando exigível;
O conteúdo ou o sentido da decisão e o respectivo objecto;
A data em que é praticado;
A assinatura do autor do acto.

O n.º 2 daquele artigo refere ainda que todas as menções exigidas pelo número anterior
devem ser enunciadas de forma clara, precisa e completa de modo a poderem determinar-se
inequivocamente o seu sentido e alcance e os efeitos jurídicos do acto administrativo.

2.3. Dever de fundamentação
A função da fundamentação é a de esclarecer concretamente a motivação do acto,
permitindo a reconstituição da motivação que determinou a adopção de um acto com
determinado conteúdo.
Algumas das razões de ser do dever de fundamentar são as seguintes:






Defesa do particular (o particular só consegue impugnar convenientemente o acto
se souber quais os motivos do mesmo);
Autocontrolo da Administração (este dever equivale à ponderação de todos os
factos que possam interessar à decisão);
Pacificação das relações entre a Administração e os particulares (estes tendem a
aceitar melhor decisões desfavoráveis se as respectivas razões lhes forem
comunicadas);
Clarificação e prova dos factos sobre os quais assenta a decisão (cumprimento das
exigências de transparência da actuação administrativa).


Nos termos do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 devem ser fundamentados os actos
administrativos que, total ou parcialmente:
“a) Neguem, extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo direitos ou interesses
legalmente protegidos, ou imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
b) Decidam reclamação ou recurso;
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c) Decidam em contrário de pretensão ou oposição formulada por interessado;
d) Decidam em contrário de parecer, informação ou proposta oficial;
e) Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida na resolução de casos
semelhantes, ou na interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou preceitos legais;
f) Impliquem revogação, modificação ou suspensão de acto administrativo anterior.
2. Salvo disposição legal em contrário, não carecem de ser fundamentadas as ordens dadas pelos
superiores hierárquicos aos seus subalternos em matéria de serviço e com a forma legal”.
Requisitos da fundamentação
Nos termos do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, a fundamentação deve ser
“expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo
consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres,
informações ou propostas que constituem neste caso parte integrante do respectivo acto”. O n.º 2
refere que “equivale à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade,
contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto”.
Assim, os requisitos da fundamentação são os seguintes:



Ser expressa (ou seja, claramente declarada através de palavras);
Consistir na exposição, ainda que sucinta, dos fundamentos de facto e de direito da
decisão;
Clara (e não obscura), coerente (e não contraditória) e completa (não insuficiente).



Quanto à fundamentação de actos orais, caso esses actos devam ser reduzidos a escrito
numa acta, desta deve constar a respectiva fundamentação.
Consequências da falta de fundamentação
A doutrina divide-se, sendo que alguns autores classificam a falta de fundamentação como
um vício de forma: o acto é ilegal por vício de forma e, logo, anulável. Para outros autores, o
acto administrativo desfavorável não fundamentado encontra-se viciado por violação de lei. Em
qualquer caso, o acto não fundamentado será, em princípio, anulável.

2.4. Forma do acto administrativo
Os actos administrativos devem ser praticados por escrito, de acordo com o artigo 41.º
do Decreto-Lei n.º 32/2008.
A forma pode classificar-se como forma simples ou solene:


Forma simples: se a exteriorização da vontade do órgão administrativo não exige a
adopção de um escrito sujeito a modelo especial. Por exemplo, um acto
administrativo praticado por despacho ministerial (simples), isto é, uma folha de
papel com a mera assinatura aposta numa decisão.
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Forma solene: se a lei exigir que determinado acto administrativo seja tomado sob
a forma de portaria ou decreto. Neste caso, estaremos perante um modelo
legalmente estabelecido para o escrito.

2.5. Categorias importantes de actos administrativos
As categorias mais controversas de acto administrativo são os actos colectivos, plurais e
gerais. Por outro lado, importa distinguir actos vinculados de discricionários e ainda fazer
referência a outras categorias importantes de actos administrativos.

2.5.1. Actos colectivos, plurais e gerais
Os actos colectivos têm por destinatários um conjunto unificado de pessoas, ou seja,
visam um único destinatário subjectivamente complexo produzindo efeitos em relação a todos
os sujeitos que o integram (por exemplo, a dissolução de um órgão colegial). Para a doutrina é
pacífico de que são considerados actos administrativos, pois ainda produzem efeitos numa
situação individual apesar de visarem vários destinatários.
Os actos plurais são conjuntos de actos que produzem efeitos idênticos em relação a uma
pluralidade de pessoas, instrumentalmente unificadas numa exteriorização única por razões de
economia e eficiência procedimentais, consubstanciando decisões aplicáveis por igual a várias
pessoas diferentes (por exemplo, um acto de nomeação de três Directores-Gerais). Para a
doutrina é pacífico de que são considerados actos administrativos, pois ainda produzem efeitos
numa situação individual apesar de visarem vários destinatários.
Os actos gerais são conjuntos de actos que se aplicam a um conjunto inorgânico de
pessoas (uma categoria).
Colocam-se, porém algumas dúvidas quanto às exactas fronteiras deste tipo de actos com
actos genéricos. Por exemplo, num caso famoso em Portugal que teve como destinatários os
produtores de leite da Ilha da Madeira, a questão foi discutida pelo Supremo Tribunal
Administrativo Português12.
Para o Professor Freitas do Amaral estes últimos tipos de actos são já actos normativos
(porque dotados de generalidade, por força da sua indeterminação ou imediata
indeterminabilidade dos destinatários)13. Para o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda são
actos administrativos14 (o Professor Marcelo Rebelo de Sousa encontra apoio para este
entendimento na letra do CPTA português).

2.5.2. Actos vinculados e discricionários
A lei ou regulamento que servem de base à actividade administrativa podem conferir maior
ou menor liberdade de actuação à actividade administrativa.

12

Acórdão do STA Português de 26 de Julho de 1963, citado e analisado por DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 230 e ss.

13

Ver nota anterior.

14

MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, op. cit., p. 82.
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Quanto maior liberdade for conferida à actividade administrativa (porque a lei é vaga,
porque abre várias opções ou porque tem bastantes conceitos indeterminados) maior é a
margem de decisão do órgão administrativo, sendo portanto maior a discricionariedade. Se,
ao invés, a lei for bastante detalhada e contiver conceitos fechados deixando pouco espaço
de decisão ou livre apreciação ao órgão administrativo, menor será a discricionariedade.

Assim, os actos que a administração pratica podem ser essencialmente vinculados, se a
lei não confere margem de decisão significativa ou essencialmente discricionários, se
conferem essa margem de decisão.
O exemplo de um acto essencialmente vinculado pode encontrar-se na seguinte situação:
norma que confere um direito a uma pensão (de um determinado valor por ano) após 36 anos
de serviço. A partir do momento em que o trabalhador completa os 36 anos de serviço, a
administração é obrigada a determinar (através de acto administrativo) o valor da pensão com
base no valor estipulado pela lei, sem ponderar mais aspectos.
O exemplo de acto discricionário pode encontrar-se na seguinte situação: norma que
confere um direito a uma gratificação se o funcionário agir com relevante mérito. Neste caso,
a administração, caso pretenda atribuir uma gratificação (através de acto administrativo) deve
ponderar os aspectos que integram o conceito de relevante mérito, mas terá um amplo espaço
de apreciação e decisão, dado o conceito indeterminado “amplo mérito”.
Para o Professor Freitas do Amaral, nenhum acto é totalmente vinculado já que a
Administração possui normalmente um prazo para decidir pelo que tem autonomia para
decidir quando dentro desse prazo. O acto também não é totalmente discricionário, já que a
competência e o fim são sempre vinculados15.
Quanto à natureza jurídica da discricionariedade, uma breve nota para referir que a
discricionariedade, para o Professor Freitas do Amaral16, não é uma liberdade mas um poderdever jurídico, uma vez que a lei confere ao órgão administrativo competente não a liberdade
para escolher qualquer solução, mas o obriga a encontrar a melhor solução para satisfação de
um interesse público de acordo com princípios jurídicos de actuação.

2.5.3. Acto primário impositivo e permissivo
O acto primário é aquele que versa pela primeira vez sobre uma determinada situação de
vida (por exemplo, a nomeação de um funcionário).
O acto primário impositivo impõe a alguém uma certa conduta ou sujeição a determinados
efeitos jurídicos: tal sucede com os actos de comando.
Através dos actos de comando são impostas a um destinatário a adopção de condutas
positivas ou negativas, sendo exemplos:
 Ordens: actos que impõem uma conduta positiva (por exemplo, uma ordem dada
a um particular para destruir um muro, na sequência da aprovação de um plano
urbanístico);
15

DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 76 e ss.

16

DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 79 e ss.
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 Actos punitivos: actos que impõem uma sanção a alguém (por exemplo,
determinação de aplicação de uma pena disciplinar);
 Actos ablativos: actos que impõem a extinção ou modificação do conteúdo de um
direito (por exemplo, a expropriação de um terreno);
 Juízos: actos através dos quais um órgão da Administração qualifica, segundo
critérios de justiça, pessoas, coisas ou actos submetidos à sua apreciação (por
exemplo, as classificações).
O acto primário permissivo confere ou amplia vantagens, sendo exemplos:
 Autorização (autorizações permissivas): acto pelo qual um órgão da Administração
permite a alguém o exercício de um direito ou de uma competência preexistente
(alguém já é titular de um determinado direito, mas o respectivo exercício
encontra-se condicionado pela necessidade de obter uma autorização da
Administração Pública). Como exemplos, temos a autorização de construção e a
autorização para uma manifestação pública.
 Licença: acto pelo qual a lei atribui a alguém o direito de exercer uma actividade
privada que é por lei relativamente proibida. Por exemplo, uma “licença” de uso e
porte de arma (tendo em conta que sobre os cidadãos impende o dever geral de
resolver os seus conflitos sem recurso a armas, a faculdade da sua utilização deve
ser reconhecida como excepcional. Assim, só quando motivos ponderosos o
justifiquem pode a Administração dispensar os particulares do dever de
transitarem desarmados).
 Concessão: acto pelo qual um órgão da Administração transfere para uma
entidade privada o exercício de uma actividade pública, que o concessionário
desempenhará por sua conta e risco, mas no interesse geral. Por exemplo, a
exploração de um bem do domínio público. Normalmente, a concessão é
formalizada através de contrato administrativo.
 Delegação: acto pelo qual um órgão da Administração normalmente competente
em determinada matéria, permite, de acordo com a lei, que outro órgão ou agente
pratiquem actos administrativos sobre a mesma matéria (figura analisada na
Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte I,
em 2.1.2.).
 Admissão: acto através do qual um órgão da Administração investe um particular
numa determinada categoria legal, de que decorre a atribuição de certos direitos e
deveres. Por exemplo, o acto de matrícula num estabelecimento de ensino (a
pessoa é admitida na categoria legal de aluno desse estabelecimento).
 Subvenção: acto pelo qual um órgão da Administração Pública atribui a um
particular uma quantia em dinheiro destinada a cobrir os custos inerentes à
prossecução de uma actividade de interesse público.
2.5.4. Acto tácito
Para o Professor Marcelo Rebelo de Sousa17, o acto tácito consiste na omissão indevida de
um acto administrativo cuja emissão foi solicitada, à qual a lei associa efeitos sucedâneos dos
que resultariam da prática do acto administrativo omitido.

17

MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, op. cit., p. 453 e ss.
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O acto tácito começou por ser um “expediente normativo”, apenas útil para efeitos
contenciosos, ou de impugnação: assim, perante a omissão indevida de um acto administrativo
(ou um silêncio) cuja emissão tivesse sido solicitada, não se admitia a pura e simples
condenação jurisdicional. No entanto, ao ficcionar-se um acto tácito, passou a admitir-se que o
interessado pudesse utilizar os meios processuais de impugnação tal como se tivesse praticado
um acto administrativo.
Posteriormente, passou a associar-se ao silêncio da administração determinadas
consequências: ou um significado permissivo (deferimento tácito) do exercício das posições
jurídicas subjectivas sobre as quais incidem ou negativo (indeferimento tácito).
Assim, o deferimento tácito (acto tácito positivo) ocorre quando a lei faz decorrer da
omissão a satisfação da pretensão formulada. Ou seja, se ao silêncio corresponder um
deferimento tácito, ficciona-se que a resposta da Administração é um “sim”.
O deferimento tácito tem consequências substantivas e não apenas processuais: permite
ao interessado o exercício da posição jurídica em causa imediatamente. Por exemplo, se um
particular solicita ao órgão competente uma autorização para fazer obras em sua casa e a
Administração nada diz num determinado período de tempo, havendo deferimento tácito,
considera-se que o particular obteve a referida autorização e pode iniciar as suas obras.
O indeferimento tácito (acto tácito negativo) ocorre quando a lei faz decorrer da
omissão a negação da pretensão formulada. Assim, se ao silêncio corresponder um
indeferimento tácito, ficciona-se que a resposta da Administração é um “não”.
No exemplo anterior, se em vez de deferimento tácito estiver previsto, como
consequência do silêncio (num determinado período de tempo), o indeferimento tácito,
então o particular não pode realizar as obras. Se este particular quiser reagir contra a
rejeição ou indeferimento (tácito) da sua autorização, pode fazê-lo com base nesse
indeferimento, quer pelas vias administrativas quer pelas vias contenciosas.
Repare-se que, se não estiver previsto o indeferimento tácito, isto deixaria o particular
eternamente à espera da resposta da Administração Pública, permitindo aos órgãos
administrativos simplesmente nada fazer. Prevendo-se o indeferimento tácito a partir de um
determinado período de tempo, isto significa que, a partir daquele tempo, o particular
considera que lhe foi dito “não” e pode reagir.
O Decreto-Lei n.º 32/2008 nada refere a propósito desta matéria.
Porém, a legislação indonésia (anterior a 1999), permite-nos encontrar uma resposta.
Assim, a lei do contencioso administrativo indonésio (Undang-Undang Negara Republik Indonesia
nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) estabelece no seu artigo 3.º o
seguinte (tradução livre e não confirmada):
Artigo 3.º
1) Se uma autoridade administrativa não emitir uma decisão quando esse é o seu dever, então
tal equivale a emitir uma decisão administrativa.
2) Se uma autoridade administrativa não emite uma decisão solicitada, num determinado
período previsto na lei, considera-se que a autoridade administrativa se recusou a emitir a
decisão em questão.
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3) Se a legislação em causa não especificar um período de tempo referido no parágrafo 2, então
considera-se que, passando um período de quatro meses da recepção do requerimento, a
autoridade administrativa emitiu uma decisão de rejeição”18.
Deste modo, podemos entender que no direito administrativo timorense o dever de
decisão tem afinal um prazo de quatro meses (não havendo outro prazo especificamente
previsto, que no Direito timorense não se conhece), a partir do qual se forma indeferimento
tácito.
Para evitar um “esforço de interpretação”, seria claramente preferível estipular regras
claras sobre as consequências da omissão de decisão no diploma relativo ao Procedimento
Administrativo.

2.6. Eficácia e validade do acto administrativo
A eficácia do acto administrativo pode ser definida como a efectiva produção de efeitos
jurídicos, a projecção na realidade da vida dos efeitos jurídicos que integram o conteúdo de
um acto administrativo. O acto ineficaz será aquele que não produz efeitos num dado
momento, qualquer que seja a sua causa.
A validade do acto administrativo pode definir-se como a aptidão intrínseca do acto para
produzir os efeitos jurídicos correspondentes ao tipo legal a que pertence, em consequência
da sua conformidade com a ordem jurídica. O acto inválido será, assim, inapto intrinsecamente
para a produção de efeitos, decorrente de uma ofensa à ordem jurídica.
Os actos podem ser válidos mas ineficazes ou inválidos mas eficazes. Veja-se o seguinte
exemplo da nomeação de um agente administrativo feito em conformidade com a lei (válido) e
aceite por aquele (eficaz). Esse acto será:



Válido mas ineficaz, se não for aceite pelo destinatário.
Inválido mas eficaz, se tiver sido aceite pelo destinatário mas tiver um vício que
determine a sua anulabilidade.

2.6.1. Eficácia do acto administrativo
O princípio geral consta do artigo 45.º Decreto-Lei n.º 32/2008: imediatividade dos efeitos
jurídicos do acto a partir do momento em que é praticado.
O acto considera-se praticado logo que se encontrem reunidos os seus elementos
essenciais (cfr. artigo 45.º, n.º 2 do mesmo diploma).
Artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 32/2008
Regra geral

18 Pasal 3: “(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi

kewajibannya,maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap
telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(2),
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan,Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.
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1. O acto administrativo produz os seus efeitos desde a data em que for praticado, salvo nos casos em que a lei
ou o próprio acto lhe atribuam eficácia retroactiva, diferida ou condicionada à publicação.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, o acto considera-se praticado logo que estejam preenchidos os
seus elementos, não obstando à perfeição do mesmo, para esse fim, qualquer motivo determinante de
anulabilidade.

A eficácia retroactiva só é admitida excepcionalmente, regulando essa matéria o artigo 46.º
do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Artigo 46.º
Eficácia retroactiva
1. Têm eficácia retroactiva os actos administrativos:
a) Que se limitem a interpretar actos anteriores;
b) Que dêem execução a decisões dos tribunais, anulatórias de actos administrativos, salvo tratando-se de
actos renováveis;
c) A que a lei atribua esse efeito.
2. Fora dos casos abrangidos pelo número anterior, o autor do acto administrativo só pode atribuir-lhe
eficácia retroactiva:
a) Quando a retroactividade seja favorável para os interessados e não lese direitos ou interesses legalmente
protegidos de terceiros, desde que à data a que se pretende fazer remontar a eficácia do acto já existissem
os pressupostos justificativos da retroactividade;
b) Quando estejam em causa decisões revogatórias de actos administrativos tomadas por órgãos ou agentes
que os praticaram, na sequência de reclamação ou recurso hierárquico;
c) Quando a lei o permitir.

Quanto à possibilidade de eficácia diferida, ou seja, o acto não produz efeitos no momento
em que é praticado mas sim em momento posterior, regula essa situação o artigo 47.º,
conferindo essa possibilidade nas seguintes situações:
a) Quando o acto estiver sujeito a aprovação;
b) Quando os seus efeitos ficarem sujeitos a condição ou termo suspensivos;
c) Quando os seus efeitos, pela natureza do acto ou por disposição legal, dependerem da
verificação de qualquer requisito que não respeite à validade do próprio acto.
Quanto à exigência de publicidade dos actos, o artigo 48.º dispõe que a publicidade dos
actos administrativos só é obrigatória quando exigida por lei e que a falta de publicidade dos
actos, quando legalmente exigida, implica a sua ineficácia.
O momento em que os actos produzem efeitos, quando não devam ser obrigatoriamente
publicados é o da sua notificação aos destinatários, ou de outra forma de conhecimento oficial
pelos mesmos ou do começo de execução do acto, nos termos do artigo 49.º do Decreto-Lei
n.º 32/2008. O n.º 2 do artigo 49.º, refere porém que só se presume o conhecimento oficial
sempre que o interessado intervenha no procedimento administrativo e aí revele perfeito
conhecimento do conteúdo do acto.
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2.6.2. Validade do acto administrativo
Os requisitos de validade dependem e variam conforme cada um dos elementos do acto.
Assim, encontram-se requisitos de validade quanto aos sujeitos, quanto à forma, quanto ao
conteúdo e objecto e quanto ao fim.

2.6.2.1.

Requisitos de validade quanto aos sujeitos

O órgão autor do acto deve ter competência para a prática do acto e aquele acto deve
inscrever-se no âmbito das suas atribuições. O órgão deve estar legitimado para a sua
prática, não devendo, por exemplo, encontrar-se impedido. O/s destinatário/s devem ser
identificados de forma adequada.
A diferença entre atribuições e competências é a seguinte: enquanto as
atribuições são os fins ou interesses que a lei incumbe as pessoas colectivas de prosseguir (e
para o fazerem necessitam de poderes funcionais ou competência) a competência é o
conjunto de poderes funcionais que a lei confere para a prossecução das atribuições das
pessoas colectivas públicas.

Usurpação de poderes e incompetência
Se o acto é praticado por órgão que invade a esfera das restantes funções do Estado
incompetente verifica-se a usurpação de poderes, que é o vício pelo qual um órgão
administrativo exerce uma outra função do Estado que não a função administrativa, sem
para isso estar habilitado (em especial, um acto incluído nas atribuições do poder legislativo
ou do poder judicial).

Na lei e na doutrina este vício tem autonomia relativamente ao vício da incompetência
mas, em bom rigor, pode ser considerado apenas um caso de incompetência agravada.
Pode, assim, considerar-se a existência de usurpação do poder legislativo (ex: criação de
um imposto por acto administrativo) ou judicial (acto que ordene a um particular a execução
forçada de contrato administrativo, que determine a aplicação de uma pena criminal).
Os actos viciados de usurpação de poderes são nulos, de acordo com a alínea a) do n.º 2
do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
A incompetência é o vício que consiste na prática, por um órgão administrativo, de um
acto incluído nas atribuições ou competência de acto administrativo. Neste caso, o órgão
invade a esfera própria de outra autoridade administrativa mas não sai do âmbito do poder
administrativo. O órgão pratica, assim, um acto administrativo sem que qualquer norma lhe
atribua competência para tal.
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A incompetência pode ser absoluta ou relativa:
Há incompetência absoluta quando é praticado um acto estranho também às
atribuições da pessoa colectiva:





A prática do acto pode pertencer a uma pessoa colectiva diferente daquela a que
pertence o autor do acto (acto praticado por uma câmara municipal das atribuições
de um ministério);
A prática do acto pertence à mesma pessoa colectiva mas a uma unidade de
atribuições diferente (ministério diverso);
O poder exercido pelo órgão que praticou o acto, extravasa as atribuições da
unidade em que se insere e não é legalmente atribuído a órgão algum.

Há incompetência relativa sempre que acto é viciado por falta de competência (mas
não tem diferentes atribuições), como por exemplo, um Director Nacional de um
determinado Ministério praticar um acto que é da competência de outro Director Nacional
do mesmo Ministério.
Há incompetência absoluta quando é praticado um acto estranho também às
atribuições da pessoa colectiva:
A diferença entre a incompetência absoluta e relativa é relevante no direito administrativo
 A prática do acto pode pertencer a uma pessoa colectiva diferente daquela a que
timorense: assim, se o primeiro vício dá origem a uma nulidade, de acordo com a alínea b) do
pertence o autor do acto (acto praticado por uma câmara municipal das atribuições
n.º 2 do artigo 50.º, o seguindo dá origem a anulabilidade, de acordo com a regra geral do
de um ministério);
artigo 52.º. Como se verá infra (em 2.6.3.), a gravidade e as consequências de ambas as formas
 A prática do acto pertence à mesma pessoa colectiva mas a uma unidade de
de invalidade são diferentes.
atribuições diferente (ministério diverso);
 O poder exercido pelo órgão que praticou o acto, extravasa as atribuições da
unidade em que se insere e não é legalmente atribuído a órgão algum.
2.6.2.2. Requisitos de validade quanto à forma
Há incompetência relativa sempre que acto é viciado por falta de competência (mas
A lei estabelece ainda requisitos quanto à forma (modo pelo qual o acto se exterioriza) e
não tem diferentes atribuições), como por exemplo, um Director Nacional de um
formalidades (trâmites que a lei manda observar com vista a garantir a correcta formação da
determinado Ministério praticar um acto que é da competência de outro Director Nacional
decisão administrativa).
do mesmo Ministério.
Exemplo de uma exigência de forma é o disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º
32/2008: exige-se que os actos tenham forma escrita, se outra forma não for exigida por lei. O
desrespeito por esta exigência de forma é sancionado, em princípio, com a nulidade, de acordo
com a alínea f) do n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Exemplo de uma exigência quanto a uma formalidade é o dever de fundamentação,
previsto no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.

2.6.2.3.

Requisitos de validade quanto ao conteúdo e objecto

O conteúdo do acto administrativo deve obedecer aos requisitos da certeza e da
possibilidade caso contrário o Decreto-Lei n.º 32/2008 prevê a sua invalidade (nulidade nos
termos da alínea c) do artigo 50.º). Deve ainda ser conforme à lei. Se a ilegalidade implicar a
prática de um crime o acto é, desde logo, nulo, também nos termos da alínea c) do artigo 50.º.
Violação de lei
Vício que consiste nas discrepâncias entre o conteúdo ou o objecto do acto e as normas
jurídicas aplicáveis. A ilegalidade é de natureza material.
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Quando a administração exerce poderes vinculados, este vício traduz-se numa decisão da
administração de coisa diversa do que a lei estabelece ou nada decide quando a lei manda
decidir algo.
Quando a administração exerce poderes discricionários, este vício traduz-se numa
violação das vinculações legais (fim a prosseguir, princípios gerais do direito administrativo e
violação de direitos fundamentais…).
Uma vez que este vício é de alguma forma, residual, englobando todas as possibilidades de
desconformidade à lei não especificamente classificadas, algumas das modalidades do vício de
violação de lei são as seguintes:








Falta de base legal (se, por exemplo, a lei não autoriza a prática desse acto);
Incerteza, impossibilidade ou ilegalidade do conteúdo do acto administrativo
(como ficou explicado supra, por exemplo, a requisição de um prédio que não
existe);
Inexistência ou ilegalidade dos pressupostos relativos ao conteúdo ou objecto do
acto administrativo (por exemplo, um acto de atribuição de bolsa de estudo a
pessoa que não reúne os pressupostos de facto para tal);
Ilegalidade dos elementos acessórios se essa ilegalidade for relevante nos termos
da teoria geral dos actos acessórios;
Qualquer outra ilegalidade insusceptível de ser reconduzida a outro vício (por
exemplo, a violação dos princípios gerais do direito administrativo).

O vício de violação de lei tanto pode gerar nulidade, nos casos especificamente previstos
no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 ou anulabilidade, fora daqueles casos.

2.6.2.4.

Requisitos quanto ao fim

No domínio dos actos vinculados, o fim não tem autonomia. Já no domínio dos actos
discricionários, deve o fim do acto administrativo coincidir com o interesse público cuja
realização o legislador pretende quando confere à administração um determinado poder de
agir.
Desvio de poder
O desvio de poder é um vício que consiste no exercício de um poder discricionário por
um motivo principalmente determinante que não condiga com o fim que a lei visou ao
conferir tal poder.

Três operações são necessárias para aferir da existência do referido vício:
1) Apurar qual o fim visado pela lei ao conferir a certo acto administrativo um
determinado poder discricionário (apurando o fim legal);
2) Apurar qual o motivo determinante para a prática do acto (apurando o fim real);
3) Determinar se ambos coincidem: se não coincidirem o acto será ilegal por desvio de
poder.
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Duas modalidades de desvio de poder são possíveis:
- Desvio de poder por motivo de interesse público (por exemplo, o exercício de
poderes de polícia, como aplicação de multas, não para fins de interesse público mas para
obtenção de receitas financeiras para o tesouro público);
- Desvio de poder por motivo de interesse privado (por exemplo, a selecção de um
candidato não por este ser o melhor mas sim por razões de parentesco ou inimizade com o
particular, motivos de corrupção, etc.).
Se o desvio de poder implicar a prática de um crime, o acto será nulo, por força da alínea
c) do n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 32/2008. Nos restantes casos o acto será, em
princípio, anulável, nos termos da regra geral prevista no artigo 52.º do mesmo diploma.

2.6.3. Formas de invalidade do acto administrativo
Sempre que um acto se encontra viciado, ou seja, sempre que não tiverem sido
respeitados os pertinentes requisitos relativamente aos elementos essenciais desse acto, como
por exemplo, não ter sido adoptada a devida forma, o acto tiver sido praticado por uma
entidade incompetente, ou o acto estiver ferido de ilegalidade, considera-se que o acto contém
um desvalor jurídico, ou seja, que é inválido.
Os desvalores ou formas de invalidade do acto são a nulidade e anulabilidade ou até
mesmo, para alguns autores, a inexistência.
No Decreto-Lei n.º 32/2008 apenas são mencionadas a nulidade e a anulabilidade dos actos
administrativos, não há qualquer referência à inexistência.
Assim, o artigo 50.º do referido diploma classifica como actos nulos os seguintes actos:
Artigo 50.º (Actos nulos)
1. São nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais 19 ou para os quais a lei comine
expressamente essa forma de invalidade.
2. São, designadamente, actos nulos:
a) Os actos viciados de usurpação de poder20;
b) Os actos estranhos às atribuições da pessoa colectiva em que o seu autor se integre21;
c) Os actos cujo objecto seja impossível, ininteligível ou constitua um crime22;
d) Os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental23;
e) Os actos praticados sob coacção24;

19

Exemplo: acto administrativo sem qualquer identificação do respectivo autor ou destinatário (falta de elementos essenciais
subjectivos).
20

Exemplo: acto de um Ministro determinando a aplicação de uma pena privativa de liberdade a um seu funcionário que tenha
cometido um crime (usurpação do poder judicial).
21 Exemplo: acto do Ministro do Turismo, determinando a concessão de bolsas de estudo (atribuição que pertence ao Ministro da
Educação).
22

Exemplos: atribuição de uma autorização de construção de um imóvel na lua (objecto fisicamente impossível); acto que
simultaneamente demite e promove um funcionário (objecto ininteligível); adjudicação de uma proposta na sequência do
recebimento de um automóvel como “prenda” (acto cujo objecto constitui um crime).
23

Exemplo: decisão de um Ministro que proíbe um funcionário seu de praticar a religião católica.
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f) Os actos que careçam em absoluto de forma legal25;
g) As deliberações dos órgãos colegiais que forem tomadas tumultuosamente ou com inobservância do
quórum ou da maioria legalmente exigidos26;
h) Os actos que ofendam os casos julgados27;
i) Os actos consequentes de actos administrativos anteriormente anulados ou revogados, desde que não
haja contra-interessados com interesse legítimo na manutenção do acto consequente28.

Assim, relativamente ao acto nulo, há que ter em conta os principais traços da nulidade,
que são os seguintes:







O acto é ineficaz desde o início (o acto nulo não produz qualquer efeito);
A nulidade é insanável (ou seja, o acto nulo não é susceptível de ser
transformado em acto válido);
Os funcionários públicos e particulares têm o direito de desobedecer a
quaisquer ordens que constem de acto nulo;
O acto nulo pode ser impugnado a todo o tempo (não há prazo para a sua
impugnação);
O pedido de declaração de nulidade pode ser feito junto a um tribunal ou
qualquer órgão administrativo.
O reconhecimento judicial faz-se através de uma declaração de nulidade e tem
natureza declarativa.

O regime da nulidade vem descrito no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:
Regime da nulidade
1. O acto nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de nulidade.
2. A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada, também a todo o
tempo, por qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal.
3. O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de atribuição de certos efeitos jurídicos a
situações de facto decorrentes de actos nulos, por força do simples decurso do tempo, de harmonia com os
princípios gerais de direito.

A segunda forma de invalidade é a anulabilidade, referida nos artigos 52.º e 53.º do
Decreto-Lei n.º 32/2008:

24

Exemplo: atribuição de uma licença de pesca sob ameaça de ofensas à integridade física (coacção moral).

25

Exemplo: decisão que determina a desocupação de um imóvel público tomada oralmente (a lei exige forma escrita).

26

Exemplo: decisão tomada por maioria relativa (mais votos afirmativos do que negativos) em vez de ser tomada por maioria
absoluta (metade dos votos afirmativos mais um).
27

Exemplo: na sequência de uma sentença judicial que determina a anulação de uma adjudicação, o órgão administrativo pratica o
mesmo acto, com os mesmos vícios.
28

Exemplo: acto de admissão de um funcionário (acto consequente) na sequência de um acto de selecção anteriormente anulado
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Artigo 52.º (Actos anuláveis)
São anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis
para cuja violação se não preveja outra sanção,

Do artigo 52.º depreende-se que o princípio geral quanto à invalidade é o de que os
actos inválidos são, em regra, anuláveis. Só excepcionalmente, quando a lei expressamente o
determine (artigo 50.º ou lei especial), serão nulos.

Artigo 53.º (Regime da anulabilidade)
1. O acto anulável pode ser revogado nos termos previstos neste Decreto-Lei.
2. O acto anulável é susceptível de recurso para os tribunais, nos termos da legislação reguladora do
contencioso administrativo.

Assim, relativamente ao acto anulável, há que ter em conta os principais traços da
anulabilidade, que são os seguintes:







O acto é juridicamente eficaz até ao momento em que venha a ser anulado ou
suspenso: enquanto não for anulado ou suspenso produz efeitos jurídicos;
O acto é sanável (convalida-se) pelo decurso do tempo, por ratificação, reforma
ou conversão;
O acto é obrigatório para funcionários públicos e particulares, não sendo
possível opor-lhe qualquer resistência;
O acto só pode ser impugnado dentro de um certo prazo que a lei estabelece;
A sentença proferida é uma sentença de anulação, assumindo natureza
constitutiva;
A anulação contenciosa de um acto administrativo tem efeitos retroactivos.
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Nulidade e anulabilidade

I
Vício do
acto

Exemplo: falta de
forma - acto praticado
oralmente quando
devia ter sido
praticado por escrito

Exemplo: art.
50.º/2/f)

II
Forma de
invalidade

Identificar o vício
(“problema” que o acto
tem)

Nulidade
Apenas as causas
previstas no art.
50.º

Exemplo: falta de
fundamentação

Não

Sim
Anulabilidade
Art. 52.º
(regra)

III
Regime

Art. 53.º
Traços importantes:

Art. 51.º
Traços importantes:
 O acto não produz quaisquer
efeitos jurídicos
 A nulidade pode ser invocada a
todo o tempo
 A nulidade é insanável (ou seja, o
acto nulo não é susceptível de
ser transformado em acto válido)

 O acto produz efeitos jurídicos
até existir uma declaração de
anulação (ou revogação)
 Caso não seja anulado, o acto
sana-se quando passar um
determinado prazo
 A sentença proferida é uma
sentença de anulação,
assumindo natureza constitutiva

O primeiro grande problema do regime da anulabilidade previsto no Decreto-Lei n.º
32/2008 é o da ausência de fixação de um prazo explícito para impugnação do acto, findo o
qual o acto se sana (ou se convalida). Ao remeter para uma legislação sobre o contencioso
administrativo que deveria ter sido elaborada a par e passo com o diploma sobre o
procedimento administrativo (portanto em 2008), cria-se um considerável problema de
segurança jurídica: se o acto se sana pelo decurso do tempo num certo prazo, a partir do qual já
não pode ser impugnado, sanando-se, então qual é esse prazo?
Em Portugal, o prazo para impugnação dos actos administrativos anuláveis é de um ano, já
que o CPTA define como prazo regra de impugnabilidade os 3 meses mas permite para o
Ministério Público um prazo de um ano. Este é, em Portugal, o prazo a partir do qual os actos
se convalidam.
Porém, a legislação indonésia anterior a 1999 - a Lei n.º 5 de 1986 sobre a jurisdição
administrativa (Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan
Tata Usaha Negara) - estabelece, no seu artigo 55.º, o seguinte:

Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte II

Sara Guerreiro

37

“a acção pode ser proposta no prazo de noventa dias a partir do momento de recepção ou da
publicação do acto administrativo”29.
Assim, remetendo o n.º 2 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, para a legislação
sobre o contencioso administrativo e existindo uma lei do contencioso administrativo em vigor
(embora a lei tenha sido elaborada no tempo da ocupação indonésia, tecnicamente ainda se
encontra em vigor pois não existe outro diploma mais recente que a tenha revogado), a
única solução possível é aplicar este prazo de impugnação do acto administrativo de 90 dias,
por remissão do diploma sobre o procedimento administrativo.
Isto significa então que o prazo a partir do qual um acto anulável se sana ou convalida é
o prazo de 90 dias acima explicado.
Em suma e em conclusão:




Os actos nulos não se convalidam e não têm qualquer prazo para requerer a
respectiva declaração de nulidade (os actos nulos não “se anulam” já que nunca
produzem quaisquer efeitos jurídicos).
Os actos anuláveis convalidam-se num prazo de 90 dias, que corresponde ao
prazo previsto para a respectiva impugnação contenciosa. Passando este prazo,
o acto sana-se, não mais podendo ser anulado.

Entende-se, tendo em conta preocupações de segurança jurídica que teria sido preferível,
nesta situação, acrescentar no Decreto-Lei n.º 32/2008 uma norma transitória que previsse um
prazo para a impugnação dos actos anuláveis, enquanto a legislação reguladora do contencioso
actualizada e adaptada à realidade de Timor-Leste não for aprovada.
O segundo problema do regime da anulabilidade é o previsto no n.º 1 do artigo 53.º:
prevê-se a possibilidade de revogação de actos anuláveis, ou seja, inválidos “nos termos do
Decreto-Lei n.º 32/2008”. No entanto, o Decreto-Lei n.º 32/2008 regula todas as situações de
revogação dos actos, excepto a revogação de actos inválidos (ao contrário do diploma
português no qual se inspira). Veremos esta situação a propósito da revogação.

2.7. A revogação
2.7.1. Conceito de revogação
A revogação é um acto administrativo secundário, porque versa sobre acto administrativo
primário. É um acto que se destina a extinguir os efeitos de um acto administrativo anterior.
Assim, o seu conteúdo engloba a extinção dos efeitos jurídicos produzidos por acto
anterior e o seu objecto é o acto revogado.
Por exemplo, se foi tomada uma decisão de expropriação pela entidade competente em
Maio de 2011 e se depois a entidade competente entendeu que não havia necessidade de
expropriar o terreno e, em Junho de 2011, revoga aquele acto, o conteúdo do acto é a

29

Pasal 55: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
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extinção dos efeitos da primeira decisão de expropriação, mantendo-se o terreno na
propriedade do particular e o seu objecto é o acto de expropriação.

2.7.2. Espécies de revogação
Existem várias espécies de revogação, consoante os seguintes critérios:







Iniciativa: a revogação pode ser espontânea (também denominada oficiosa), ou seja,
praticada independentemente de qualquer solicitação ou provocada, ou seja,
motivada por requerimento do interessado), nos termos do artigo 55.º do
Decreto-Lei 32/2008;
Autor: a revogação pode ser praticada pelo próprio autor do acto (retractação) ou
por órgão administrativo diferente (superior hierárquico, delegante, etc.);
Fundamento: a revogação pode ser efectuada com base na ilegalidade do acto
anterior (anulação administrativa) ou na inconveniência (estando em causa um
juízo de mérito, ou seja, uma nova valoração administrativa);
Efeitos: a revogação pode ser ab-rogatória (produzindo efeitos para o futuro, ou
seja, diz-se que tem eficácia ex nunc, o que significa “desde agora”) ou a revogação
pode ser anulatória (destrói totalmente os efeitos do acto praticado, ou seja, tem
eficácia ex tunc “desde então”). A primeira diz, em regra, respeito aos casos em que
a revogação se funda na inconveniência do acto anterior e a segunda aos casos em
que o acto a revogar é inválido.

Regime
Em regra, os órgãos administrativos dispõem da faculdade de, respeitados certos limites,
extinguir os efeitos jurídicos dos actos que anteriormente praticaram, desde que inválidos ou
inconvenientes. A revogabilidade é uma característica própria do acto administrativo (em
contraste com a irrevogabilidade da sentença transitada em julgado).
Competência para a revogação
O artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 dispõe o seguinte:
Competência para a revogação
1. Salvo disposição especial, são competentes para a revogação dos actos administrativos, além dos seus
autores, os respectivos superiores hierárquicos, desde que não se trate de acto da competência exclusiva do
subalterno.
2. Os actos administrativos praticados por delegação ou sub-delegação de poderes podem ser revogados
pelo órgão delegante bem como pelo delegado enquanto vigorar a delegação.

Questão: se um órgão incompetente praticar um acto administrativo, quem tem
competência para o revogar? O órgão competente ou o efectivo autor do acto? A doutrina
divide-se:
1) Teoria do autor legal: Apenas o órgão competente para decidir sobre aquela matéria
(por ter poder dispositivo sobre a mesma) pode revogar o acto praticado por órgão
incompetente. Caso contrário, está-se a incentivar uma dupla incompetência: prática do acto
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revogado e prática do acto revogatório, ambos por entidade incompetente. Esta teoria é
defendida pelo Prof. Sérvulo Correia.
2) Teoria do autor efectivo do acto: Esta segunda posição é defendida pelo Professor
Freitas do Amaral30 com o seguinte argumento: admitir a competência revogatória do titular
da competência dispositiva sobre os actos praticados por órgãos incompetentes equivaleria a
admitir um poder de superintendência que não existe, conferido a cada órgão administrativo
sobre os demais.
Actos insusceptíveis de revogação
Artigo 56.º
Actos insusceptíveis de revogação
1. Não são susceptíveis de revogação:
a) Os actos nulos;
b) Os actos anulados contenciosamente;
c) Os actos revogados com eficácia retroactiva.
2. Podem ser objecto de revogação com eficácia retroactiva os actos cujos efeitos tenham caducado ou se
encontrem esgotados.

A revogação de actos nulos, ou inexistentes não é possível, já que estes actos nunca
produzem efeitos jurídicos. Também a revogação de actos anulados pelo Tribunal não é
possível, uma vez que aqueles actos deixaram, com a anulação, de produzir efeitos jurídicos.
O artigo 57.º estabelece como princípio geral o princípio da revogabilidade dos actos
administrativos (válidos). Este princípio decorre da subordinação da administração ao princípio
constitucional da prossecução do interesse público.

Artigo 57.º
Revogabilidade dos actos válidos
1. Os actos administrativos que sejam válidos são livremente revogáveis, excepto nos casos seguintes:
a) Quando a sua irrevogabilidade resultar de vinculação legal;
b) Quando forem constitutivos de direitos ou de interesses legalmente protegidos;
c) Quando deles resultem, para a Administração, obrigações legais ou direitos irrenunciáveis.
2. Os actos constitutivos de direitos ou interesses legalmente protegidos são, contudo, revogáveis:
a) Na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses dos seus destinatários;
b) Quando todos os interessados dêem a sua concordância à revogação do acto e não se trate de direitos
ou interesses indisponíveis.

30

DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 452 e ss.
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2. Os actos constitutivos de direitos ou interesses legalmente protegidos são, contudo, revogáveis:
a) Na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses dos seus destinatários;
b) Quando todos os interessados dêem a sua concordância à revogação do acto e não se trate de direitos
ou interesses indisponíveis.

Apesar da regra da livre revogabilidade dos actos administrativos, o Decreto-Lei n.º
32/2008 estabelece que existem actos insusceptíveis de revogação:
No caso das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 57.º31, o fundamento da irrevogabilidade é o
princípio da confiança: os particulares têm o direito de poder confiar na palavra dada pelos
órgãos administrativos e têm de poder desenvolver a sua vida jurídica com base nas posições
jurídicas de que são titulares.
Eficácia da revogação
Artigo 59.º (Eficácia da revogação)
1. A revogação de actos administrativos apenas produz efeitos para o futuro, salvo o disposto nos números
seguintes.
2. A revogação tem efeito retroactivo quando se fundamente na invalidade do acto revogado.
3. O autor da revogação pode, no próprio acto, atribuir-lhe efeito retroactivo:
a) Quando este seja favorável aos interessados;
b) Quando todos os interessados tenham concordado expressamente com a retroactividade dos efeitos e
estes não respeitem a direitos ou interesses indisponíveis.

Quanto à eficácia da revogação, existem, de acordo com a lei, duas possibilidades:
O regime regra é o da revogação ab-rogatória ou seja, da revogação que produz efeitos
para o futuro (tendo eficácia ex nunc: “desde agora”). A revogação também pode ser
anulatória, destruindo totalmente os efeitos do acto praticado (tendo eficácia ex tunc: “desde
então”).
Vejamos agora alguns artigos do CPA português contendo parte importante do regime da
revogação e que não têm semelhante regulação no Decreto-Lei n.º 32/2008:
Artigo 141º do CPA Português
Revogabilidade dos actos inválidos
1 - Os actos administrativos que sejam inválidos só podem ser revogados com fundamento na sua
invalidade e dentro do prazo do respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade recorrida.
31 Os actos constitutivos de direitos são todos aqueles que atribuam a alguém direitos subjectivos novos, que ampliem direitos

existentes ou que extingam restrições a um direito já existente. Os actos constitutivos de interesses legalmente protegidos s ão
todos os actos que produzam directamente na esfera do particular efeitos jurídicos que o beneficiem.

Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte II

Sara Guerreiro

41

2 - Se houver prazos diferentes para o recurso contencioso, atender-se-á ao que terminar em último lugar.

Artigo 143º do CPA Português
Forma dos actos de revogação
1 - O acto de revogação, salvo disposição especial, deve revestir a forma legalmente prescrita para o acto
revogado.
2 - No entanto, deve o acto de revogação revestir a mesma forma que tiver sido utilizada na prática do
acto revogado quando a lei não estabelecer forma alguma para este, ou quando o acto revogado tiver revestido
forma mais solene do que a legalmente prevista.

Artigo 144º do CPA Português
Formalidades a observar na revogação
São de observar na revogação dos actos administrativos as formalidades exigidas para a prática do acto
revogado, salvo nos casos em que a lei dispuser de forma diferente.

Não se compreende a opção do legislador em não introduzir no Decreto-Lei n.º
32/2008 artigos com conteúdo semelhante (ainda que com opções diversas): uma vez que se
inspirou claramente no CPA português para o restante regime da revogação, teria feito
sentido que se inspirasse também nestes artigos, pois contêm regras importantes sobre a
revogação.
No entanto, é a ausência de uma regra clara sobre o regime da revogabilidade dos actos
inválidos que mais preocupa. Assim, o n.º 1 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 prevê
a possibilidade de revogação de actos anuláveis, ou seja, inválidos “nos termos do Decreto-Lei
n.º 32/2008”. No entanto, não há nenhum artigo sobre esta matéria no regime da
revogação… detecta-se, assim, uma incongruência clara, que deveria ser corrigida.
Não tendo sido introduzido um artigo semelhante ao do artigo 141.º do CPA Português
(acima transcrito), entende-se que o regime de revogabilidade de actos inválidos não pode
deixar de ser esse mesmo, ou seja, os actos administrativos que sejam inválidos só podem
ser revogados com fundamento na sua invalidade e dentro do prazo do respectivo recurso
contencioso. Se houver prazos diferentes para o recurso contencioso, atender-se-á ao que
terminar em último lugar.
Assim, no direito timorense, por força da aplicação da legislação indonésia sobre
contencioso administrativo1, conclui-se que o órgão administrativo só pode revogar os actos
administrativos anuláveis (os nulos não poderia por força do artigo 56.º) no prazo de 90
dias.

Finalmente e quanto à questão de saber se há uma obrigatoriedade de revogação de actos
inválidos, a doutrina divide-se: alguns autores entendem que existe o dever de revogar os
actos ilegais que os órgãos administrativos tenham praticado (pois isso constitui uma
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vinculação legal). Outros autores entendem que os órgãos administrativos dispõem de um
poder discricionário a este respeito, ou seja, que têm apenas a faculdade de revogar os actos
inválidos.
O Professor Freitas do Amaral32 é partidário da primeira posição, por força dos princípios
da constitucionalidade e legalidade: assim, entende que os órgãos administrativos têm o dever
de eliminar as ilegalidades cometidas por eles próprios ou pelos seus subalternos. Uma vez
detectada a ilegalidade, os órgãos administrativos não devem ficar à espera da sanação
automática, mas sim das duas uma: ou convalidam o acto ou o revogam.
Matéria que se relaciona com esta é a da possibilidade de alteração e substituição dos
actos administrativos. Na verdade, se a revogação não proceder à simples eliminação dos
actos, mas sim contiver uma nova disciplina para o caso, consistindo, afinal, num acto contrário
ao primeiro, estamos perante revogação modificatória ou substitutiva, ou seja, alteração ou
substituição dos actos.
O CPA português refere que são aplicáveis a estes actos as normas reguladoras da
revogação. Já o Decreto-Lei n.º 32/2008 nada diz.

Pensa-se, contudo, que se pode adoptar um conceito lato de revogação, que inclua as
espécies de revogação eliminatória, modificatória e substitutiva, aplicando a esse conceito
lato as regras da revogação.
Em conclusão, devem aplicar-se, à revogação, bem como à alteração e substituição o
regime da revogação dos actos administrativos já exposto.

2.8. Rectificação dos actos administrativos
A rectificação do acto administrativo vem prevista no artigo 60.º do Decreto-Lei n.º
32/2008:
“1. Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando
manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do acto.
2. A rectificação pode ter lugar por iniciativa dos órgãos competentes ou a pedido dos interessados, tem
efeitos retroactivos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do acto rectificado”.

O artigo é bastante claro, quanto à possibilidade de rectificação dos actos administrativos
quando se trate: i) da existência de um mero erro na exteriorização da vontade da
Administração Pública (e não um vício da vontade), e tendo em conta que ii) o erro é manifesto
(como refere o Prof. Marcelo Rebelo de Sousa “o erro é apreensível por uma pessoa média
tendo em conta o contexto em que o acto foi praticado”33).
Os efeitos retroactivos da rectificação compreendem-se uma vez que a rectificação se
integra no acto rectificado e, por isso, retroage automaticamente os seus efeitos à data da
prática daquele acto.
32

DIOGO FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 449 e ss.
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MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, op. cit., p. 215.
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2.9. Ratificação, reforma e conversão dos actos administrativos
As figuras da ratificação, reforma e conversão dos actos administrativos estão reguladas no
artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:
Artigo 54.º (Ratificação, reforma e conversão)
1. Não são susceptíveis de ratificação, reforma e conversão os actos nulos.
2. São aplicáveis à ratificação, reforma e conversão dos actos anuláveis as normas que regulam a
competência para a revogação dos actos inválidos e a sua tempestividade.
3. Em caso de incompetência, o poder de ratificar o acto cabe ao órgão competente para a sua prática.
4. Desde que não tenha havido alteração ao regime legal, a ratificação, reforma e conversão retroagem os
seus efeitos à data dos actos a que respeitam.

Vejamos o significado de cada um destes conceitos, tendo em consideração que todos são,
desde logo, actos secundários (que versam sobre outro acto primário), visando a confirmação
ou substituição do acto inválido e a respectiva harmonização com a ordem jurídica:
A ratificação (-sanação) é o acto administrativo pelo qual o órgão competente decide
sanar um acto inválido anteriormente praticado, suprimindo a ilegalidade que o vicia.
Entende-se que a ratificação só pode ter como objecto actos viciados de incompetência
relativa ou, eventualmente, de vício de forma por preterição de formalidades essenciais
supríveis. Um exemplo do primeiro caso seria a ratificação, pelo Ministro da Educação de um
acto praticado por um director-geral daquele ministério (que fosse da competência do
Ministro). Exemplo do segundo caso é o da prática de acto incluindo agora a fundamentação
legalmente exigida (que faltava no primeiro acto). No entanto, este segundo caso não é
pacífico: para o Professor Marcelo Rebelo de Sousa admitir esta possibilidade é admitir a
perversão do instituto da fundamentação, já que se admitiria a possibilidade de
fundamentações sucessivas34.
A reforma é acto administrativo pelo qual o órgão competente decide conservar de um
acto anterior a parte não afectada de ilegalidade. Por exemplo, a redução de uma licença que
havia sido ilegalmente concedida por 3 anos para uma licença de um ano (limite previsto pela
lei). Desde logo, entre a reforma e as outras duas modalidades de actos (ratificação e
conversão) há uma diferença importante: é que a reforma incide apenas sobre actos
parcialmente inválidos enquanto a ratificação e a conversão incidem sobre actos totalmente
inválidos.
A conversão é o acto administrativo pelo qual se aproveitam os elementos válidos de um
acto ilegal para com eles se compor outro acto que seja legal: há uma transfiguração jurídica
do acto. Um exemplo seria converter um acto ilegal (inválido) de nomeação definitiva para a
Função Pública num acto (válido) de nomeação provisória a um estágio remunerado

34
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Repare-se agora que o n.º 2 remete para as normas que regulam a revogação,
nomeadamente no que respeita à tempestividade dos actos referidos. Isto significa que apenas
se pode ratificar, reformar ou converter um acto nos prazos previstos para a revogação dos
actos inválidos.
Ora como já foi referido anteriormente, não há no Decreto-Lei n.º 32/2008 qualquer
norma que regule a revogação dos actos inválidos, pois o legislador parece ter-se
“esquecido” de incluir esta norma no regime da revogação, ao contrário do que sucede no
CPA português.
Assim, é necessário fazer uma dupla interpretação:
1) Considerar que, mesmo não tendo sido introduzido um artigo semelhante ao do
artigo 141.º do CPA Português (acima transcrito), o regime de revogabilidade de
actos inválidos não pode deixar de ser esse mesmo, ou seja, os actos administrativos
que sejam inválidos só podem ser revogados com fundamento na sua invalidade e
dentro do prazo do respectivo recurso contencioso. Se houver prazos diferentes
para o recurso contencioso, atender-se-á ao que terminar em último lugar.
2) Considerar ainda (na falta de legislação sobre o contencioso administrativo
timorense) que, no direito timorense, por força da aplicação da legislação indonésia
sobre contencioso administrativo, o órgão administrativo só pode revogar os actos
administrativos anuláveis no prazo de 90 dias.
Teria sido mais fácil e mais compatível com o princípio da segurança jurídica ter
regulado claramente esta matéria no Decreto-Lei n.º 32/2008.

2.10.

Execução dos actos administrativos

É comum falar-se em “autotutela declarativa e executiva da Administração”, para exprimir a
ideia de que a Administração Pública não carece do poder judicial nem para definir o direito
administrativo aplicável à situação nem para o executar e, se necessário, utilizando a força
pública (que ela própria comanda). É também comum a ideia de que se vive num regime de
fiscalização judicial ex post, ou seja, que só num momento posterior ao do cumprimento da
decisão administrativa e mesmo da sua execução forçada, o particular pode reagir.
A ideia de que “primeiro o particular cumpre ou paga, e só depois reclama” está relacionada
com esta concepção. Daí surge também o princípio (ou privilégio) da execução prévia da
Administração, associado a um poder exorbitante próprio da Administração Pública e que lhe
confere uma situação de clara supremacia face aos particulares.
O Decreto-Lei n.º 32/2008 (na esteira do CPA português) continua a perpetuar esta ideia
ou concepção, embora estabeleça limites e quadros de legalidade para a actuação da
Administração Pública. Veja-se, desde logo, o artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:
Artigo 61.º Executoriedade
1. Os actos administrativos são executórios logo que eficazes.
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2. O cumprimento das obrigações e o respeito pelas limitações que derivam de um acto
administrativo podem ser impostos coercivamente pela Administração sem recurso prévio aos
tribunais e podem implicar no perdimento de bens em favor da Administração.
3. O cumprimento das obrigações pecuniárias resultantes de actos administrativos pode ser
exigido pela Administração, nos termos deste Decreto-Lei.

Os artigos seguintes vêm, porém, estabelecer quadros rigorosos e limites de aplicação ao
princípio da execução prévia. Desde logo, porque a execução é “procedimentalizada” e sujeita
ao princípio da legalidade procedimental. Tal retira-se, não só do artigo 61.º referido,
atentando especialmente ao seu n.º 3, mas também do próprio artigo 1.º do Decreto-Lei n.º
32/2008.
Sendo o regime complexo e dada a heterogeneidade de situações “da vida real” possíveis
que implicam a necessidade de cumprimento e/ou de execução, optamos por ressaltar os
principais traços regulados pelos artigos 61.º a 67.º (sem pretensões de exaustividade):


Princípio da existência de um acto administrativo prévio

O artigo 62.º regula a legalidade da execução, dispondo, no seu n.º 1 que “salvo em estado
de necessidade, os órgãos da Administração Pública não podem praticar nenhum acto ou operação
material de que resulte limitação de direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos dos
particulares, sem terem praticado previamente o acto administrativo que legitime tal actuação”.
Tal regra obriga claramente à existência de um acto administrativo prévio (exequendo),
como pressuposto da legalidade do procedimento executivo. Basicamente significa isto que
quando falte esse acto, a respectiva execução é absolutamente proibida e inválida (nula).
Este princípio é apenas afastável em caso de estado de necessidade. Assim, por exemplo,
se por força de um caso de calamidade pública (terramoto, cheia, etc.), um determinado
imóvel ameaça, de um momento para o outro, ruína iminente colocando em perigo outros
prédios e vidas humanas, pode a Administração ordenar a sua demolição imediata, mesmo que
antes dessa calamidade não tenha havido quaisquer indícios de ruína e, portanto, nunca a
Administração tenha mandado o particular (através da prática de um acto administrativo)
demolir aquele prédio ou fazer obras.


Princípio da proporcionalidade da execução

O n.º 2 do artigo 62.º refere que “na execução dos actos administrativos devem, na medida do
possível, ser utilizados os meios que, garantindo a realização integral dos seus objectivos, envolvam
menor prejuízo para os direitos e interesses dos particulares”.
É importante notar que a consagração do princípio da proporcionalidade não significa que
o interesse público e o interesse particular serão realizados harmoniosa e equilibradamente:
prevalece o interesse público (“os objectivos do acto”), mas, na prossecução deste, deve
“danificar-se” o menos possível o interesse dos particulares. O que importa ponderar é, assim,
se existiam meios executivos causadores de menor prejuízo para o destinatário.


Princípio da inimpugnabilidade contenciosa autónoma dos actos de
execução do acto administrativo anterior
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Os n.ºs 3 e 4 do artigo 62.º referem o seguinte:
“3. Os interessados podem impugnar administrativa e contenciosamente os actos ou operações de execução
que excedam os limites do acto exequendo.
4. São também susceptíveis de recurso contencioso os actos ou operações de execução arguidos de
ilegalidade, desde que esta não seja consequência da ilegalidade do acto exequendo”.

Tais regras significam que, uma vez que a execução se destina meramente a concretizar o
acto executado, é este que deve ser impugnado contenciosamente e não os actos ou
operações de execução por si mesmos (autonomamente). Só se a execução ultrapassar, de
alguma forma, o disposto no acto executado, podem os actos ou operações de execução ser
impugnados autonomamente.
Também se o acto de execução for desconforme com o regime jurídico dos actos de
execução (exemplo normas que determinem o prazo de um acto de execução) pode ser
autonomamente impugnado.


Necessidade de comunicar previamente a decisão de proceder à

execução
A decisão de proceder à execução administrativa é o acto central do procedimento
executivo. Assim, para além da prática de um acto prévio: aquele que vai ser executado, é
preciso praticar um segundo acto, de notificação do início do procedimento executivo.
Isto mesmo refere o n.º 1 do artigo 63.º, quando dispõe que “a decisão de proceder à
execução administrativa é sempre notificada ao seu destinatário antes de se iniciar a execução”. Caso
não exista esta notificação, então os actos de execução são ilegais por vício na tramitação do
respectivo procedimento, que o destinatário pode invocar (autonomamente) contra eles.
Execução
O artigo 64.º estabelece os “fins da execução”, referindo que “a execução pode ter por fim o
pagamento de quantia certa, a entrega de coisa certa ou a prestação de um facto”. Assim, se existe
uma obrigação de dar a execução pode ter por fins o pagamento de quantia (certa) ou entrega
de coisa certa. Se existe uma obrigação de fazer, não fazer ou suportar, então a execução visa
a prestação de um facto, fungível ou infungível, positivo ou negativo.
Os meios de execução estão estabelecidos nos artigos seguintes.
Repare-se que no artigo 65.º não se regula a cobrança coerciva de dívida por parte
autoridade administrativa, mas sim remete-se para o processo de execução fiscal, o que
significa que a execução de prestações pecuniárias tem de passar por tribunal e a
Administração Pública não pode executar directamente as quantias em dívida, quer prestações
pecuniárias resultantes do acto exequendo, quer taxas, emolumentos ou outras despesas
resultantes do acto administrativo.
Já no que respeita a entrega de coisa certa, o artigo 66.º confere à Administração Pública
um poder geral de tomar posse administrativa das coisas cuja entrega ou uso tem direito: a
Administração Pública não precisa, assim, de recorrer aos tribunais para se tornar possuidora
ou detentora das coisas (fala-se em posse e não propriedade). Tal acontece mesmo que não
exista nenhuma disposição legal específica sobre o apossamento administrativo em causa.
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Exemplos de situações cobertas pelo artigo 66.º são, no caso de imóveis, fazer desocupar
ou despejar o prédio em causa. No caso de móveis, traduzem-se na sua apreensão, para
depósito ou entrega a outrem. Caso a autoridade administrativa não consiga tomar posse da
coisa, pode recorrer às forças de segurança para esse efeito.
Finalmente, o artigo 67.º regula a execução para prestação de facto, em duas situações:
Quando está em causa um facto fungível, o n.º 1 do artigo 67.º dispõe que “no caso de
execução para prestação de facto fungível, a Administração notifica o obrigado para que proceda à
prática do acto devido, fixando um prazo razoável para o seu cumprimento”. E nos termos do n.º 2:
“Se o obrigado não cumprir dentro do prazo fixado, a Administração opta por realizar a execução
directamente ou por intermédio de terceiro, ficando neste caso todas as despesas, incluindo
indemnizações e sanções pecuniárias, por conta do obrigado”.
Quando está em causa um facto infungível, regula o n.º 3 do artigo 67.º que “3. As
obrigações positivas de prestação de facto infungível só podem ser objecto de coacção directa sobre os
indivíduos obrigados nos casos expressamente previstos na lei, e sempre com observância dos direitos
fundamentais dos cidadãos e do respeito da pessoa humana”. Assim, o diploma vem estabelecer
uma excepção ao princípio da auto-tutela executiva que só é permitida, relativamente à
coacção directa, “nos casos expressamente previstos na lei”. A referência à observância dos
direitos fundamentais dos cidadãos e do respeito da pessoa humana significa que a coacção directa
não pode, por exemplo, ser usada de modo a causar lesão física ou com a entrada em casa da
pessoa em causa.
Quanto às obrigações negativas de prestação de facto (sempre infungíveis), a execução do
acto deve realizar-se segundo o modelo da prestação de facto positivo infungível.

2.11.

Procedimento administrativo: questões genéricas35

2.11.1. Âmbito de aplicação do diploma
Nos termos do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei nº 32/2008:
1. As disposições deste Decreto-Lei aplicam-se a todos os órgãos da Administração Pública Directa ou
Indirecta que, no desempenho da actividade administrativa de gestão pública, estabeleçam relações com os
particulares.
2. As disposições deste Decreto-Lei podem ser mandadas aplicar à actuação dos órgãos das instituições
particulares de interesse público.
3. Os princípios gerais da actividade administrativa definidos no presente Decreto-Lei são aplicáveis a
toda a actuação da Administração, ainda que meramente técnica ou de gestão privada.

Importa, desde logo, notar que a formulação adoptada pelo artigo supra referido é
demasiado restritiva, pois se tomado literalmente, excluiria do âmbito de aplicação do diploma
a actividade desempenhada pelos órgãos da administração autónoma: futuras autarquias locais
(municípios) ou associações públicas. Tal não faz qualquer sentido, pois estes órgãos, apesar de
não pertencerem à administração directa ou indirecta, são claramente órgãos da
35

Seguiu-se, neste capítulo a sistematização e o conteúdo básico dos apontamentos utilizados no Centro de Formação Jurídica
denominados “Procedimento Administrativo”, elaborados pelo Dr. Rui Penha, Juiz Formador, e disponibilizados pela Dra. Erika
Macedo, anterior Coordenadora do Centro de Formação Jurídica. Os apontamentos foram revistos e acrescentou-se, em larga
medida, opinião crítica, pelo que qualquer incorrecção nessa matéria deve ser imputada à autora da presente colectânea.
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Administração Pública que estabelecem relações com os particulares no desempenho da
actividade administrativa de gestão pública aos quais faz todo o sentido aplicar as regras do
Decreto-Lei n.º 32/2008. Não se percebe a razão desta aparente restrição, a não ser tendo em
conta que a administração autónoma ainda não conhece uma implementação prática em
Timor-Leste. Mesmo assim, mais valeria adoptar uma formulação mais ampla, como por
exemplo: as disposições deste Decreto-Lei aplicam-se a todos os órgãos da Administração Pública,
nomeadamente Directa ou Indirecta, que, no desempenho da actividade administrativa de gestão
pública, estabeleçam relações com os particulares.
Mesmo quando os municípios forem criados e implementados em Timor-Leste, se for
aprovada legislação reguladora da respectiva actividade, essa legislação constituirá legislação
especial aplicável à administração autónoma territorial, o que significa que as regras previstas
no Decreto-Lei n.º 32/2008 apenas serão aplicadas subsidiariamente. Esta solução afigura-se
preferível à existência de lacunas.

2.11.2. Espécies de Procedimento Administrativo
Viu-se supra (ver 2.1.2.) quer o conceito de procedimento administrativo quer os
procedimentos administrativos decisórios ou executivos (desenvolvidos em 2.10).
Quanto à iniciativa, o procedimento pode ser:
i) Procedimento de iniciativa oficiosa; e
ii) Procedimento de iniciativa do particular.
Os primeiros são os procedimentos que a administração toma a iniciativa de desencadear.
Por exemplo, o procedimento destinado à realização de uma obra pública, a abertura de um
concurso público para preencher vagas no quadro do funcionalismo, processos disciplinares,
etc..
Os segundos são os procedimentos desencadeados por iniciativa dos particulares. Por
exemplo, os procedimentos instaurados mediante requerimento de um particular para obter
uma autorização, uma licença, um subsídio, etc..

2.11.3. Princípios fundamentais do Procedimento Administrativo
2.11.3.1. Carácter escrito
Em regra o procedimento administrativo tem carácter escrito, todos os actos verbais, por
serem colegiais ou serem tomados em assembleias, devem ser lavrados em acta ou reduzidos a
escrito.

2.11.3.2. Simplificação do formalismo
O processo administrativo apenas está legalmente vinculado a algumas linhas gerais de
actuação que enformam as formalidades essenciais, tudo o resto pode variar conforme as
circunstâncias, adaptando-se às necessidades do caso concreto.
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2.11.3.3. Natureza inquisitória

A Administração, contrariamente aos tribunais, é activa, goza do direito de iniciativa
para promover a satisfação dos interesses públicos postos por lei a seu cargo, não está, em
regra, condicionada pelas posições dos particulares.

Assim, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei nº 32/2008, “os órgãos administrativos,
mesmo que o procedimento seja instaurado por iniciativa dos interessados, podem proceder às
diligências que considerem convenientes para a instrução, ainda que sobre matérias não mencionadas
nos requerimentos ou nas respostas dos interessados, e decidir coisa diferente ou mais ampla do que
a pedida, quando o interesse púbico assim o exigir”.

2.11.3.4. Colaboração da Administração com os particulares
Este princípio já foi aflorado supra (ver 1.15).
Nos termos do n.º 2 do artigo 137.º da CRDTL, as tarefas assumidas pela Administração
de um Estado democrático impõem a colaboração permanente daquela com os particulares.

2.11.3.5. Direito de informação dos particulares
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, “os particulares têm o
direito de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos
procedimentos em que sejam directamente interessados, bem como o direito de conhecer as
resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas”.
Assim, todo o cidadão tem direito a ser informado não só da resolução final, mas sobre o
estado do processo que lhe diz respeito, em qualquer altura.
Os únicos requisitos são que o particular requeira a informação e que seja directamente
interessado no processo nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Em caso de recusa ou deficiente cumprimento do dever de informação, a Administração
responde civilmente pelos danos acusados ao particular e, se tal ocorrer antes da decisão final
do processo administrativo, haverá vício de forma por preterição de formalidade essencial, o
qual será invocável aquando da impugnação do acto definitivo.
O direito à informação comporta ainda o direito à consulta do processo e o direito à
passagem de certidões consagrados nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
A par do direito à informação procedimental, existe ainda um direito à informação não
procedimental, ou seja, um direito que existe independentemente de estar em curso qualquer
procedimento administrativo. Trata-se do acesso aos arquivos e registos administrativos
consagrado no artigo 24.º do Decreto-Lei nº 32/2008.

2.11.3.6. Participação dos particulares na formação de decisões que
lhes respeitem
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Este princípio encontra-se consagrado no n.º 2 do artigo 137.º da CRDTL. Já foi abordado
supra (ver 1.15).
Nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, “todos os particulares têm o direito
de intervir pessoalmente no procedimento administrativo ou de nele se fazer representar ou assistir,
incluindo por meio de procurador”.
Acresce que têm legitimidade para iniciar o procedimento administrativo e para intervir
nele os titulares de direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos lesados pela
actuação administrativa, bem como as associações que tenham por fim a defesa desses
interesses nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei nº 32/2008.
Quanto ao princípio da decisão, o mesmo foi visto detalhadamente supra (ver 1.12).

2.11.4. Competência em matéria administrativa
A matéria da competência vem regulada no artigo 10.º e seguintes do Decreto-Lei n.º
32/2008.
É consagrado, no artigo 10.º, o princípio da irrenunciabilidade e inalienabilidade da
competência, sancionando-se, no n.º 2, com a nulidade “todo o acto ou contrato que tenha por
objecto a renúncia à titularidade ou ao exercício da competência conferida aos órgãos administrativos,
sem prejuízo da delegação de poderes e figuras afins”.
As regras de fixação de competência constam do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Basicamente, a regra é a de que a competência para o procedimento se fixa no momento do
início deste, sendo irrelevantes as modificações de facto ou de direito posteriores ao seu
início. Apenas são relevantes as seguintes modificações:




Extinção do órgão a que o procedimento estava afecto;
Perda de competência do órgão a que o procedimento estava afecto;
Atribuição da competência a órgão que inicialmente dela carecia.

Nos primeiros dois casos, parece ser de aplicar a regra do n.º 3 do artigo 11.º por
analogia, já que não há uma resposta clara para a questão de saber o que sucede nestas
situações, ou seja, o que sucede se o particular dirige o seu requerimento a um órgão que é
extinto posteriormente ou que perde a competência para apreciar a pretensão do particular.
Nestes casos, faz sentido que o processo seja remetido oficiosamente ao órgão (que passe a
ser entretanto) competente. No terceiro caso, tudo se passa como se se convalidasse o que já
tiver sido processado ou mandado processar.
A incompetência é de conhecimento oficioso e pode ser arguida por qualquer interessado
de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
A consequência do envio de requerimento para órgão incompetente é remessa oficiosa do
documento para o órgão da Administração competente, nos termos do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 32/2008. A solução adoptada pelo legislador timorense foi, nesta matéria,
simplificada em relação ao CPA português36, o que faz sentido num país onde o conhecimento
36

Artigo 34.º do CPA português (apresentação de requerimento a órgão incompetente)
“1 - Quando o particular, por erro desculpável e dentro do prazo fixado, dirigir requerimento, petição, reclamação ou recurso a órgão
incompetente, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Se o órgão competente pertencer ao mesmo ministério ou à mesma pessoa colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso
ser-lhe-á oficiosamente remetido, de tal se notificando o particular;
b) Se o órgão competente pertencer a outro ministério ou a outra pessoa colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso será
devolvido ao seu autor, acompanhado da indicação do ministério ou da pessoa colectiva a quem se deverá dirigir.
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e a cultura de uma relação entre a Administração e os particulares ainda precisam de ser
desenvolvidos.

2.11.5. Legitimidade
Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, “têm legitimidade para
iniciar o procedimento administrativo e para intervir nele os titulares de direitos subjectivos ou
interesses legalmente protegidos lesados pela actuação administrativa, bem como as associações que
tenham por fim a defesa desses interesses”.
Acrescenta o n.º 2, do mesmo preceito que:
“Consideram-se, ainda, dotados de legitimidade para a protecção de interesses difusos:
a) Os cidadãos a quem a actuação administrativa provoque ou possa previsivelmente provocar prejuízos
relevantes em bens fundamentais como a saúde pública, a habitação, a educação, o património cultural, o
ambiente, o ordenamento do território e a qualidade de vida;
b) Os residentes na circunscrição em que se localize algum bem do domínio público afectado pela acção da
Administração”.

2.12.

Marcha do Procedimento Administrativo

Como foi referido acima, o procedimento administrativo tanto pode ser iniciado pela
Administração Pública (iniciativa oficiosa) como pelo particular.

2.12.1. Iniciativa
2.12.1.1. Iniciativa

da

Administração

Pública:

formalização

do

procedimento
Quando a Administração Púbica desencadeia um procedimento, deverá, nos termos do n.º
1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, comunicá-lo às pessoas cujos direitos ou
interesses cujos legalmente protegidos possam ser lesados pelos actos a praticar no decurso
do procedimento e que possam ser desde logo nominalmente identificadas.
A comunicação deve indicar a entidade que ordenou o início do procedimento, a data em
que o mesmo se iniciou, o serviço por onde o mesmo corre e o respectivo objecto de acordo
com o n.º 2 do mesmo artigo.

2.12.1.2. Iniciativa do interessado: requerimento inicial
Quando é o particular que toma a iniciativa de desencadear o procedimento, deverá fazêlo através da apresentação de um documento escrito e conter:

2 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, começa a correr novo prazo, idêntico ao fixado, a partir da notificação da devolução
ali referida.
3 - Em caso de erro indesculpável, o requerimento, petição, reclamação ou recurso não será apreciado, de tal se notificando o particular
em prazo não superior a quarenta e oito horas.
4 - Da qualificação do erro cabe reclamação e recurso nos termos gerais”.
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A designação do órgão administrativo a que se dirige (ver também artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 32/2008);
A identificação do requerente;
A exposição dos factos em que se baseia o pedido e, quando tal seja possível ao
requerente, os respectivos fundamentos;
A indicação do pedido, em termos claros e precisos;
A data e a assinatura do requerente, ou de outrem, a seu rogo, se o mesmo não
souber ou não puder assinar (nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º
32/2008).

Em cada requerimento não pode ser formulado mais de um pedido, salvo se estiverem em
causa pedidos alternativos ou subsidiários (nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 32/2008).
Se o requerimento inicial não satisfizer o disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º
32/2008 e fora dos casos previstos no n.º 3 do artigo 32.º, o requerente é convidado a suprir
as deficiências existentes que o órgão administrativo identificar como tal (nos termos do n.º 1
do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 32/2008).
Porém, os órgãos e agentes administrativos devem procurar suprir as deficiências dos
requerimentos de modo a evitar que os interessados sofram prejuízos por virtude de simples
irregularidades ou de mera imperfeição na formulação dos seus pedidos (de acordo com o n.º
2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 32/2008).
Assim, colocam-se as seguintes hipóteses quanto ao requerimento inicial, se este
requerimento apresenta deficiências:






Essas deficiências incluem a falta de identificação do requerente (ou seja, o
requerimento é anónimo), o que constitui causa de indeferimento liminar imediato (n.º
3 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 32/2008);
Essas deficiências incluem a ininteligibilidade do requerimento e a Administração
Pública deve convidar o requerente a aclarar o requerimento: caso continue
ininteligível, o requerimento será indeferido liminarmente (n.º 3 do artigo 32.º do
Decreto-Lei n.º 32/2008);
Essas deficiências não incluem nenhuma das acima referidas e o requerente deverá ser
convidado a suprir as deficiências existentes que o órgão administrativo identificar
como tal (n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 32/2008).
2.12.1.3.
2.12.2. Instrução ou preparação da decisão

A preparação da decisão inclui a recolha de informações burocráticas, elaboradas pelos
funcionários competentes, elaboração de pareceres por órgãos consultivos, etc.

2.12.3. Decisão
A decisão é proferida pelo órgão competente e extingue o procedimento administrativo
nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Os órgãos competentes ficam obrigados a proferir decisão expressa que resolva todas as
questões pertinentes suscitadas durante o procedimento e que não hajam sido decididas em
momento anterior nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte II

Sara Guerreiro

53

b) Outras causas de extinção do procedimento administrativo:
Indeferimento liminar
Como foi referido supra, são liminarmente indeferidos os requerimentos que não
contenham a identificação do requerente e aqueles cujo pedido, após convite para
aclaramento, se mantenha ininteligível (nos termos do n.º 3 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º
32/2008).
Desistência ou renúncia
De acordo com o n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:
1. Os interessados podem, mediante requerimento escrito, desistir do procedimento ou de algum dos
pedidos formulados, bem como renunciar aos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, salvo nos casos
previstos na lei.
2. A desistência ou renúncia dos interessados não prejudica a continuação do procedimento, se a
Administração entender que o interesse público assim o exige.

Deserção
Nos termos do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:
1. Será declarado deserto o procedimento que, por causa imputável ao interessado, esteja parado por mais
de seis meses, salvo se houver interesse público na decisão do procedimento.
2. A deserção não extingue o direito que o particular pretendia fazer valer.

Impossibilidade ou inutilidade superveniente
Nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:
1. O procedimento extingue-se quando o órgão competente para a decisão verificar que a finalidade a que
ele se destinava ou o objecto da decisão se tornaram impossíveis ou inúteis.
2. A declaração da extinção a que se refere o número anterior é sempre fundamentada, dela cabendo
recurso contencioso nos termos gerais.

2.12.4. Notificações
2.12.4.1. Actos que devem ser notificados
Como já se referiu deve ser notificado aos interessados o início do procedimento por
iniciativa da Administração, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
Mais devem ser notificados aos interessados os actos administrativos que, nos termos do
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 32/2008:




Decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas;
Imponham deveres, sujeições ou sanções, ou causem prejuízos;
Criem, extingam, aumentem ou diminuam direitos ou interesses legalmente
protegidos, ou afectem as condições do seu exercício.
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Por outro lado, não têm que ser notificados os actos que, nos termos do artigo 26.º do
Decreto-Lei n.º 32/2008:



Que sejam praticados oralmente na presença dos interessados;
Relativamente aos quais o interessado, através de qualquer intervenção no
procedimento, revele perfeito conhecimento do conteúdo dos actos em causa.

2.12.4.2. Conteúdo, forma e prazo da notificação
2.12.4.3. Conteúdo
Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 da notificação devem constar:





O texto integral do acto administrativo;
A identificação do procedimento administrativo, incluindo a indicação do autor do
acto e a data deste;
O órgão competente para apreciar a impugnação do acto e o prazo para esse
efeito;
A indicação de o acto ser ou não susceptível de recurso contencioso.

2.12.4.4. Forma
Nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, a notificação deve ter a seguinte
forma:
1. As notificações devem ser feitas pessoalmente, por ofício ou por telefone, consoante as possibilidades e as
conveniências.
2. Se qualquer das referidas formas de notificação pessoal se revelar impossível ou ainda se os interessados
a notificar forem desconhecidos ou em número tal que inviabilize essas formas de notificação, é feita notificação
por edital publicando-se anúncios em jornal.

Percebe-se o conteúdo deste artigo no contexto timorense, onde ainda não existe um
sistema de distribuição do correio nem uma urbanização do território, que permita indicar a
morada certa do destinatário e fazer chegar a respectiva carta. No entanto, notificar por
telefone pode ser complicado uma vez que a Administração Pública não fica com qualquer
prova da respectiva notificação. Poder-se-ia ter criado um sistema que envolvesse a deslocação
do notificado à respectiva liderança comunitária para atestar da notificação após a conversa
telefónica com o particular.
2.12.4.5.
2.12.4.6. Prazo das notificações
Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, quando não exista prazo
especialmente fixado, os actos administrativos devem ser notificados no prazo de dez dias.
Importa fazer uma breve nota sobre a questão do prazo do procedimento administrativo.
Em regra, em sistemas administrativos executivos, os prazos são contados em dias úteis.
Porém, no direito timorense nada é referido quanto a uma eventual especialidade da contagem
de prazos procedimentais administrativos, sendo que a sede própria para o fazer seria o
Decreto-Lei n.º 32/2008. Por outro lado, estando em vigor, o Código Civil que contém uma
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regra geral para a contagem de prazos no seu artigo 270.º e que estabelece que a contagem se
faz em dias consecutivos (úteis e não úteis), parece que esta é a regra da contagem de todos
os prazos no direito timorense.
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3. GARANTIAS

ADMINISTRATIVAS,

EM

ESPECIAL,

OS

PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS DE CONTROLO: RECLAMAÇÃO E RECURSO

3.1. Conceito
O Professor João Caupers define as garantias como meios jurídicos de defesa dos
particulares contra a administração pública.
As garantias administrativas efectivam-se através de órgãos da Administração Pública,
aproveitando as próprias estruturas administrativas e os controlos de mérito e de legalidade
nelas utilizados.

O Professor Marcelo Rebelo de Sousa fala em procedimentos administrativos de controlo,
referindo que estes visam a produção de decisões de apreciação de condutas administrativas
anteriores positivas ou omissivas (também denominados como procedimentos decisórios de
segundo grau)37.

3.2. Enquadramento
Tal como o procedimento administrativo de primeiro grau também os procedimentos de
controlo podem ser:


Por iniciativa oficiosa: os actos administrativos podem ser revogados, anulados,
rectificados, etc. por iniciativa da administração. A tramitação é, nestes casos,
semelhante à dos procedimentos decisórios de primeiro grau.
Por iniciativa particular: normalmente, iniciam-se por iniciativa particular, mediante
a apresentação de petições, reclamações, recursos, etc.



No termos do n.º 1 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, “os particulares têm o direito
de solicitar a revogação ou a modificação dos actos administrativos, nos termos regulados neste
Decreto-Lei”. Por outro lado, nos termos do n.º 2 do mesmo diploma, a impugnação graciosa
pode revestir a forma de reclamação para o autor do acto, recurso para o superior hierárquico do
autor do acto, ou recurso para o órgão que exerça poderes de tutela ou de superintendência sobre
o autor do acto.
A propósito dos procedimentos de controlo, importa firmar dois conceitos
importantes:



37

Órgão ad quem: denomina-se órgão ad quem o órgão competente para decidir
Órgão a quo: denomina-se órgão a quo o órgão que praticou o acto em causa

Ver nota 12.
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Os procedimentos de controlo podem visar quer a apreciação da legalidade quer do
mérito da decisão ou omissão questionados. Assim, e salvo disposição em contrário, nos
termos do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 32/2008 “as reclamações e os recursos podem ter por
fundamento a ilegalidade ou a inconveniência do acto administrativo impugnado”.

3.3. Tipos de garantias: petitórias e impugnatórias
3.3.1. Garantias petitórias
As garantias petitórias não pressupõem a prática de um acto administrativo e incluem:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

Direito de petição: faculdade de solicitar aos órgãos da Administração Pública
providências que os particulares considerem necessárias.
Direito de representação: direito que os funcionários têm perante ordens ilegítimas
dos seus superiores hierárquicos ou de cuja autenticidade eles duvidem, de modo
a obter uma confirmação por escrito, a qual, se for obtida ou pelo menos se for
pedida, normalmente exclui a responsabilidade do subalterno que vai executar essa
ordem.
Direito de queixa: consiste na faculdade de se queixar do comportamento de um
funcionário ou agente. Não há queixas de actos administrativos, há queixas de
pessoas, ou de comportamentos de pessoas, com vista à abertura de um processo
disciplinar que pode culminar com a aplicação de sanções adequadas.
Direito de denúncia: acto pelo qual o particular leva ao conhecimento de certa
autoridade ou órgão da Administração Pública a ocorrência de um determinado
facto ou a existência de uma certa situação sobre os quais aquela autoridade tenha
a obrigação de investigar.
Direito de oposição administrativa: faculdade de contestar decisões que um órgão da
Administração Pública projecta tomar, seja por sua iniciativa, seja dando satisfação
a pedidos que lhe tenham sido dirigidos.

QUEIXA PARA O PROVEDOR DE DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Como foi abordado na “Colectânea de Direito Administrativo com Comentários de Conteúdo –
Parte I (Organização Administrativa Timorense)”, o Provedor de Direitos Humanos e Justiça é o
órgão constitucional 38 de garantia administrativa dos direitos e interesses legitimamente
protegidos dos particulares. Possui ainda poderes de recomendação e faculdade de suscitar a
fiscalização sucessiva abstracta da constitucionalidade39 e da legalidade de normas.
O Provedor de Direitos Humanos e Justiça foi criado em Timor-Leste, pela Lei n.º 7/2004,
de 26 de Maio (que aprovou os Estatutos do Provedor de Direitos Humanos e de Justiça). A
figura criada agrega elementos e características de um Ombudsman tradicional e de uma
Instituição Nacional de Direitos Humanos40.

38

Cfr. em especial o artigo 27.º da CRDTL.

39

Cfr. também os artigos 150.º e 151.º da CRDTL.

40

Em 1993, com a Resolução n.º 48/134, de 20 de Dezembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu um conjunto de
princípios relativos ao estatuto das Instituições Nacionais de Direitos Humanos, definindo aspectos da sua composição,
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O primeiro titular do cargo de Provedor de Direitos Humanos e de Justiça, Dr. Sebastião
Dias Ximenes, foi eleito pelo Parlamento41 para um primeiro mandato em Julho de 2005, e
iniciou as suas funções nessa altura, embora o primeiro ano tenha sido um ano de arranque e
criação de condições materiais, recrutamento de funcionários, etc., mais do que
funcionamento efectivo da Provedoria. Em 2009, o Parlamento estendeu o primeiro mandato,
por não ter ainda condições para realizar uma nova eleição. Assim, em Abril de 2010, o
mesmo Provedor de Direitos Humanos e Justiça foi eleito para novo mandato, que terminará
em 2014.
Áreas de actuação
A actuação do Provedor de Direitos Humanos e Justiça incide sobre duas áreas principais:
a Boa Governação e os Direitos Humanos. Assim, a estrutura orgânica da Provedoria,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 25/2011, de 8 de Junho de 2011, inclui, para além da figura do
Provedor de Direitos Humanos e Justiça, dois Provedores Adjuntos, um para a área da Boa
Governação e outro para a área dos Direitos Humanos, que supervisionam as duas direcções:
de Boa Governação e de Direitos Humanos. As direcções, em cada um dos dois âmbitos, têm
basicamente três vertentes: investigação, monitorização e educação.
Âmbito subjectivo
O âmbito subjectivo da actuação do Provedor de Direitos Humanos e Justiça abrange o
que se denomina como “poderes públicos” (n.º 1 do artigo 27.º da CRDTL): nos termos do n.º
1 do artigo 3.º dos Estatutos do Provedor de Direitos Humanos e Justiça42, este “exerce as suas
funções no âmbito das actividades dos poderes públicos, nomeadamente do Governo, da PNTL, dos
Serviços Prisionais e das F-FDTL”. O n.º 2 deste artigo refere que “a actuação do Provedor de
Direitos Humanos e Justiça pode ainda incidir sobre actividades de órgãos e entidades públicas ou
privadas que, independentemente da sua origem, realizem funções, prestem serviços públicos ou
tenham a seu cargo a gestão de fundos ou bens públicos”43.
Âmbito material
O âmbito material actuação do Provedor de Direitos Humanos e Justiça inclui acções ou
omissões dos poderes públicos (cfr. n.º 3 do artigo 3.º dos Estatutos do Provedor de Direitos
Humanos e Justiça).
Iniciativa
A actuação do Provedor de Direitos Humanos e Justiça, tanto pode ser por iniciativa
própria ou por iniciativa dos particulares: assim, o Provedor de Direitos Humanos e Justiça
exerce as suas funções com base em queixas ou declarações apresentadas individual ou
colectivamente e por sua iniciativa própria (artigo 35.º dos Estatutos do Provedor de Direitos
Humanos e Justiça). Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º dos Estatutos do Provedor de Direitos
competência e funcionamento e garantias de imparcialidade e pluralismo. Ficaram conhecidos como os «Princípios de Paris» e são
hoje considerados o padrão de referência mínimo a respeitar por todas as Instituições Nacionais de Direitos Humanos.
41

De acordo com o artigo 19.º dos Estatutos da PDHJ, o Provedor de Direitos Humanos e Justiça é eleito para um mandato de
quatro anos, podendo ser reeleito apenas uma vez, por igual período.
42

Lei n.º 7/2004, de 26 de Maio, revista pela Lei n.º 8/2009, de 15 de Julho.

43

Cfr. ainda alínea n) do artigo 1.º dos Estatutos da PDHJ.
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Humanos e Justiça, todas as pessoas, singulares ou colectivas, podem apresentar queixas ao
Provedor de Direitos Humanos e Justiça.
Falta de poder decisório

Uma das características essenciais da intervenção do Provedor de Direitos Humanos e
Justiça é a falta de poder decisório: o Provedor de Direitos Humanos e Justiça não pode
revogar nem modificar actos administrativos, devendo ter como principal “arma” a
persuasão (isto é, a capacidade de convencer).

Instrumentos de actuação
Como principais instrumentos de actuação o Provedor de Direitos Humanos e Justiça tem
os relatórios finais das investigações, as inspecções no âmbito das funções de monitorização, as
acções de educação e sensibilização, as recomendações e os seus relatórios, nomeadamente o
relatório anual.
Princípios de actuação
A objectividade, o informalismo, o respeito pelas regras da equidade (como, por exemplo,
assegurar o contraditório), o respeito pelos direitos e liberdades das pessoas envolvidas44 e a
confidencialidade são alguns dos mais importantes princípios de actuação do Provedor de
Direitos Humanos e Justiça. Nos termos do n.º 6 do artigo 41.º dos Estatutos do Provedor de
Direitos Humanos e Justiça, “as investigações do Provedor de Direitos Humanos e Justiça não estão
sujeitas às regras processuais civis ou penais nem às relativas à produção da prova, mas serão sempre
conduzidas com objectividade e de acordo com as regras da equidade”. De acordo com o n.º 6 do
artigo 10.º dos Estatutos do Provedor de Direitos Humanos e Justiça, o Provedor de Direitos
Humanos e Justiça e os seus colaboradores estão sujeitos ao dever de sigilo relativamente a
todas as questões que cheguem ao seu conhecimento no cumprimento das suas funções e
deveres.
Limites de actuação
Os limites à sua actuação estão descritos no artigo 29.° dos Estatutos do Provedor de
Direitos Humanos e Justiça e consistem no seguinte:
“a) Tomar decisões que atentem contra os direitos humanos ou liberdades fundamentais;
b) Ignorar, revogar ou modificar decisões dos órgãos ou entidades postos em causa, nem indemnizar os
lesados;
c) Investigar o exercício de funções judiciais ou contestar decisões dos tribunais;
d) Investigar o exercício de funções legislativas, salvo através dos meios de fiscalização da
constitucionalidade previstos nos artigos 150.o e 151.o da Constituição;

44

Artigo 41. ° (investigação), n.º “1. A investigação é conduzida salvaguardando o respeito pelos direitos e liberdades das pessoas
envolvidas”.
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e) Investigar matérias que estejam pendentes perante um tribunal”.

O n.º 1 do artigo 4.º refere, mais genericamente, que “ficam excluídos dos poderes de
investigação e fiscalização do Provedor de Direitos Humanos e Justiça as actividades funcionais do
Parlamento Nacional e dos tribunais, com excepção da sua actividade administrativa e dos actos
praticados na superintendência da administração”.

3.3.2. Garantias impugnatórias
As garantias impugnatórias pressupõem a prática de um acto administrativo e subdividemse em:
Reclamação – o órgão ad quem do procedimento de controlo é o mesmo órgão que
praticou o acto (órgão a quo). Assim, o destinatário reclama sempre que questiona o acto
perante quem o praticou.
Recurso - o órgão ad quem do procedimento de controlo é um órgão diverso daquele
que praticou o acto (órgão a quo). Assim, o destinatário recorre sempre que questiona o
acto perante pessoa diferente de quem o praticou.
O recurso pode ser:
- Recurso hierárquico: o órgão ad quem do procedimento de controlo é o superior
hierárquico do órgão que praticou o acto;
- Recurso tutelar: o órgão ad quem do procedimento de controlo é um órgão da
mesma pessoa colectiva do órgão que praticou o acto e que sobre ele exerce poder de tutela
sem ser seu superior hierárquico.

RECLAMAÇÃO
Como se referiu acima, a reclamação é o meio de impugnação de um acto
administrativo perante o seu próprio autor. Esta garantia fundamenta-se na circunstância de,
em geral, os actos administrativos poderem ser revogados pelo órgão que os tenha praticado.
Nos termos do n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, pode reclamar-se de
qualquer acto administrativo, salvo disposição legal em contrário. Por outro lado, nos termos
do n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, não é possível reclamar de acto que decida
anterior reclamação ou recurso administrativo, salvo com fundamento em omissão de
pronúncia.
Nos termos do n.º 1 do artigo 73.º do Decreto-Lei nº 32/2008, a reclamação é uma
garantia de natureza facultativa. Tal significa que o interessado não tem que reclamar para
poder recorrer, podendo optar por recorrer imediatamente do acto.

Prazo para apresentação da reclamação
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Nos termos do artigo 72.º do Decreto-Lei nº 32/2008, a reclamação deve ser
apresentada no prazo de quinze dias a contar:
“a) Da publicação do acto no Jornal da República, quando a mesma seja obrigatória;
b) Da notificação do acto, quando esta se tenha efectuado, se a publicação não for obrigatória;
c) Da data em que o interessado tiver conhecimento do acto, nos restantes casos”.

Prazo para a decisão da reclamação
Nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, “o prazo para o órgão
competente apreciar e decidir a reclamação é de quinze dias”.

Efeitos da apresentação de reclamação
É importante notar que:
- A reclamação de actos insusceptíveis de recurso contencioso tem efeitos
suspensivos, ou seja, suspende o prazo de interposição do recurso hierárquico necessário (nos
termos do n.º 1 do artigo 73.º do Decreto Lei n.º 32/2008).
- A reclamação dos demais actos não tem efeitos suspensivos, pois não suspende nem
interrompe os prazos de recurso (nos termos do n.º 2 do artigo 73.º do Decreto Lei nº
32/2008).

RECURSO HIERÁRQUICO
Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, e como se referiu
acima, o recurso hierárquico é sempre dirigido ao superior hierárquico do autor do acto (a
autoridade ad quem).
No entanto, o recurso hierárquico tanto pode ser apresentado junto do órgão ad
quem como junto do órgão que proferiu a decisão recorrida (órgão a quo), o qual o fará seguir
para a autoridade competente para decidir o recurso (n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei nº
32/2008). A escolha é do particular que interpõe o recurso.

Exemplo: se um Director-geral decidir contrariamente a uma pretensão de um particular e se este não
se conformar com a decisão, o particular pode:
1) Reclamar para o próprio Director-geral (enquanto autor do acto) nos termos explicados
acima;
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2) Recorrer para o seu (mais elevado) superior hierárquico, ou seja, em princípio para o
Ministro. Neste caso, tanto pode apresentar o recurso ao Director-geral como ao
Ministro, mas deve dirigi-lo ao Ministro.
Nos termos do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, o recurso hierárquico
interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deve expor todos os
fundamentos do recurso, podendo juntar os documentos que considere relevantes.
O recurso hierárquico deve ser logo dirigido ao órgão competente para a decisão final,
não devendo haver tantos recursos quantos os diversos graus de hierarquia existentes.

Modalidades do recurso


Legalidade e mérito

Da perspectiva dos fundamentos subjacentes à impugnação do acto, o recurso
hierárquico pode classificar-se como de legalidade, mérito ou misto.
Fala-se em recurso de legalidade quando está em causa a ilegalidade do acto, ou seja,
a sua desconformidade com a lei.
O recurso considera-se de mérito quando o acto, embora conforme à lei, não
atende (no entendimento do particular) a critérios de justiça, conveniência e oportunidade
relevantes.
O recurso misto terá os dois tipos de fundamentos, sendo a súmula dos primeiros
dois tipos.



Necessário e Facultativo

Pode ainda estabelecer-se uma classificação dos recursos consoante a sua relação com
a acção judicial.
Assim, o recurso será necessário quando a sua instauração for condição
indispensável (consubstanciando-se num verdadeiro pressuposto processual) para se recorrer
aos tribunais administrativos. Tal significa que, em caso de recurso necessário o particular
deve, primeiro recorrer do acto para o superior hierárquico do seu autor e só depois de
este decidir sobre o recurso, pode o particular recorrer para o Tribunal.
O recurso é facultativo sempre que o particular tenha o direito de impugnar
hierarquicamente o acto, não sendo porém este facto pressuposto do imediato acesso aos
tribunais. Neste sistema não se exige, pois, a definitividade vertical do acto.

Cabe analisar o recurso hierárquico necessário. Em Portugal, a doutrina discutiu
bastante este tipo de recurso, em especial sobre a questão de saber se seria conforme à
Constituição.
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Os princípios em causa mais importantes invocados eram os seguintes:
- Tutela efectiva dos direitos dos particulares, por se entender que a exigência de
recurso necessário equivaleria a uma negação do direito fundamental de acesso à justiça por
parte dos particulares (artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa);
- Separação de poderes entre a Administração e a Justiça (artigos 205.º e ss. e 266.º e
ss. da Constituição da República Portuguesa), por se entender que a não utilização de uma
garantia impugnatória administrativa faria precludir o direito de acesso ao tribunal.
No entanto, parte da doutrina (Professores Rogério Ehrhardt Soares e Vieira de
Andrade, por exemplo) não considerava que existisse qualquer inconstitucionalidade nos casos
de impugnação administrativa obrigatória. Segundo o entendimento destes autores, o princípio
da tutela efectiva dos direitos dos particulares apenas obrigava a que não se excluísse, em caso
algum, o acesso a meios contenciosos em caso de lesão originada por acto administrativo. Ora,
o n.º 4 do artigo 268.º CRP não parecia excluir o condicionamento de acesso aos tribunais
com a exigência de recurso necessário, já que esse acesso acabava por ser sempre possível. O
Professor Vieira de Andrade referia ainda que os casos de necessidade de interposição de
recurso hierárquico se justificariam à luz do princípio da unidade da acção administrativa e da
economia processual no contencioso administrativo.

Em Timor-Leste, o Decreto-Lei n.º 32/2008 nada diz sobre a natureza do recurso
hierárquico, referindo-se apenas aos dois tipos de recursos: necessário e ao recurso
facultativo. Não há ainda qualquer diploma timorense pós-independência que regule o
processo nos tribunais administrativos.
A Lei n.º 5 de 1986 sobre a jurisdição administrativa (Undang-Undang Negara Republik
Indonesia nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) refere, pelo que é possível
compreender (através de tradução livre e não confirmada), no n.º 2 do seu artigo 48.º, que “os
tribunais administrativos têm autoridade para examinar, apreciar e resolver as disputas administrativas
referidas no parágrafo 1 desde que todas as medidas administrativas tenham sido utilizadas” 45.
Apesar de alguma incerteza quanto à tradução, parece esta norma indiciar que o recurso
para a entidade administrativa é, em regra obrigatório ou necessário antes do recurso aos
tribunais. Assim, só pode recorrer ao tribunal o particular que esgotou as possibilidades de
recurso perante os órgãos administrativos possíveis.

45

Pasal 48: “(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.
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Dizendo de outra forma, só se pode impugnar contenciosamente um acto que seja
verticalmente definitivo, ou seja, que constitua a decisão final ao mais alto nível da
autoridade administrativa visada.
Assim, se o acto é praticado por um director nacional ou geral, ao nível de um
Ministério, o particular deve primeiro recorrer para o ministro e, só depois de este se ter
pronunciado, pode recorrer para Tribunal. A mesma coisa sucede noutras entidades
administrativas como os institutos públicos ou as empresas públicas: o acto deve ser
impugnado administrativamente perante o mais elevado superior hierárquico antes de se
poder recorrer contenciosamente

Rejeição do recurso
Nos termos do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, o recurso deve ser rejeitado
nos casos seguintes:
“a) Quando haja sido interposto para órgão incompetente;
b) Quando o acto impugnado não seja susceptível de recurso;
c) Quando o recorrente careça de legitimidade;
d) Quando o recurso haja sido interposto fora do prazo;
e) Quando ocorra qualquer outra causa que obste ao conhecimento do recurso”.

Notificação dos contra-interessados
Nos termos do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 32/2008: “interposto o recurso, o órgão
competente para dele conhecer deve notificar aqueles que possam ser prejudicados pela sua
procedência para alegarem, no prazo de quinze dias, o que tiverem por conveniente sobre o pedido e
os seus fundamentos”.

Prazo do recurso
Relativamente ao prazo de recurso hierárquico, vigora o disposto no artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 32/2008, que estabelece que “sempre que a lei não estabeleça prazo diferente, é
de quinze dias o prazo para a interposição do recurso hierárquico”. Se o recurso não for interposto
dentro desse prazo e se o mesmo for necessário (e tal parece constituir a regra no direito
timorense), o recurso contencioso que se venha depois a interpor do acto pelo qual o
superior decida o recurso hierárquico, será extemporâneo e, consequentemente, rejeitado
por ter sido interposto fora de prazo. Ou seja, a extemporaneidade do recurso hierárquico
necessário implica automaticamente a extemporaneidade do recurso contencioso
subsequente.
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Efeitos do recurso
De acordo com o n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, o recurso
hierárquico necessário suspende a eficácia do acto recorrido, salvo nos casos em que a lei
disponha em contrário ou quando o autor do acto considere que a sua não execução imediata
causa grave prejuízo ao interesse público.
O efeito suspensivo consiste na suspensão automática da eficácia do acto recorrido:
assim, caso seja interposto um recurso hierárquico necessário, os efeitos do acto suspendemse até à decisão final. Se, por exemplo, for dada uma ordem de demolição de um imóvel, e se
o particular interpuser recurso hierárquico necessário dessa ordem, então o particular deve
esperar pela decisão quanto ao recurso não sendo obrigado a cumpri-la enquanto a mesma
não for confirmada ou revogada.
Um acto administrativo que haja sido objecto de recurso hierárquico necessário, logo
com efeito suspensivo, não pode ser executado contra o particular até que o superior
hierárquico o reaprecie ou se pronuncie sobre ele, salvos nos casos previstos na parte final do
artigo. Porém, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, o superior
hierárquico pode alterar a decisão de declarar a não suspensão da eficácia do acto pelo seu
subalterno. O recurso hierárquico facultativo não suspende a eficácia do acto recorrido, de
acordo com o n.º 3 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.
O efeito devolutivo consiste na atribuição ao superior da competência dispositiva que,
sem recurso, pertence como competência própria ao subalterno.

Prazo para decisão
O autor do acto recorrido deve pronunciar-se sobre o recurso interposto no prazo
de quinze dias, e remetê-lo ao órgão competente para dele conhecer, notificando o recorrente
da remessa do processo (nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 32/2008).
Nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do Decreto-Lei nº 32/2008, o autor do acto
recorrido pode revogar, modificar ou substituir o acto de acordo com o pedido do
recorrente, informando da sua decisão o órgão competente para conhecer do recurso, quando
os contra-interessados não hajam deduzido oposição.

De acordo com o artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 32/2008, quando a lei não fixe prazo
diferente, o recurso hierárquico deve ser decidido no prazo de trinta dias contado a partir da
remessa do processo ao órgão competente para dele conhecer, sendo tal prazo elevado até ao
máximo de noventa dias, quando haja lugar à realização de nova instrução ou de diligências
complementares.
O órgão competente para conhecer do recurso pode, sem sujeição ao pedido do
recorrente, salvas as excepções previstas na lei, confirmar ou revogar o acto recorrido; se a
competência do autor do acto recorrido não for exclusiva, pode também modificá-lo ou
substituí-lo e, se for caso disso, anular, no todo ou em parte, o procedimento administrativo e
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determinar a realização de nova instrução ou de diligências complementares, como refere o
artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 32/2008.

Garantias administrativas
Superior
hierárquico
(mais elevado)
do autor do acto
(exemplo: Ministro)

Regra: o recurso
hierárquico é
necessário
(deve preceder o
recurso
contencioso)

O recurso necessário
suspende os efeitos do

30 dias para decidir o
recurso
(depois dos 15 dias
para remessa ao
autor do acto*)

A reclamação suspende o
prazo do recurso
hierárquico necessário

acto recorrido (mas não o
recurso facultativo)

Autor do acto
(exemplo: Director Nacional)
O autor do acto
tem 15 dias
para decidir a
reclamação

Prazo: 15 dias
para reclamar
ou recorrer

Reclama
A reclamação é
facultativa
(o particular
pode recorrer
imediatamente)

Recorre
(recurso hierárquico)

O particular não se conforma com a
decisão/acto administrativo

* Prazo máximo: se o autor do acto demorar menos de 15 para se pronunciar sobre o recurso e remeter o processo ao órgão ad quem antes dessa data, o prazo de 30 dias
conta-se a partir da data da remessa do processo.
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4. GARANTIAS CONTENCIOSAS: A JUSTIÇA ADMINISTRATIVA EM TIMOR-LESTE
Fala-se em contencioso administrativo ou justiça administrativa para referir a actividade
jurisdicional respeitante à resolução de litígios nascidos de relações jurídico-administrativas
que, em sistemas administrativos executivos, é confiada principalmente a tribunais
administrativos.

O surgimento destes tribunais apareceu inicialmente associado à ideia de um privilégio por
parte da Administração Pública decorrente da separação de poderes. Actualmente a existência
de uma instância própria de apreciação dos litígios administrativos já se justifica essencialmente
pelas vantagens subjacentes à especialização: as questões administrativas suscitam problemas
próprios e o Direito Administrativo é um ramo complexo do Direito, cuja análise e resolução
é mais eficaz se levada a cabo por tribunais especializados, como de resto sucede em outras
áreas, como a laboral ou criminal.
A existência de justiça administrativa em países com sistema administrativo executivo
desdobra-se em duas realidades: a existência de um ou mais tribunais administrativos e de uma
legislação processual específica que se aplica ao processo nestes tribunais.
Como já foi referido supra, não há, em Timor-Leste, nem um tribunal administrativo, nem
ainda qualquer diploma timorense pós-independência que regule o processo nos tribunais
administrativos. Veja-se cada uma destas realidades.

4.1. Organização judiciária administrativa
É possível, em abstracto, tomar uma de duas opções no que respeita à organização dos
tribunais com competência para julgar os litígios emergentes de relações jurídicoadministrativas:
1) Unidade de jurisdição (julgamento dos litígios administrativos pelos tribunais comuns
ou implementação de câmaras especializadas em matéria de contencioso administrativo); e
2) Dualidade de jurisdição, ou seja, criação de uma ordem jurisdicional administrativa
paralela à organização judiciária comum.

A segunda solução foi adoptada por exemplo, em Portugal46. Assim, neste país, os tribunais
administrativos e fiscais constituem, desde 1989, uma categoria própria de tribunais, separados
46

Os tribunais permanentes previstos actualmente na lei são os seguintes: i) Tribunais Administrativos de Círculo: 16 tribunais
espalhados pelo território português com jurisdição sobre uma parte do território. Funcionam com juiz singular (ou, em matéri as
específicas, funcionam em formação de 3 juizes). A estes tribunais é atribuída uma competência-regra, ou seja, uma competência
universal como primeira instância, cabendo-lhes conhecer, em primeira instância, de todos os processos do âmbito da jurisdição
administrativa, com excepção dos que estejam reservados aos tribunais superiores; ii) Dois Tribunais Centrais Administrativos (TCA):
TCA Norte (sede: Porto) e TCA Sul (sede: Lisboa), que constituem a instância intermédia de jurisdição. Excepcionalmente
funcionam como tribunais primários, por exemplo, conhecendo, em primeiro grau de jurisdição, das acções de regresso por
responsabilidade funcional propostas contra juízes administrativos de círculo; iii) Supremo Tribunal Administrativo que funciona como
última instância de jurisdição. Excepcionalmente funciona como tribunal primário, sendo, por exemplo, competente para conhecer
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dos tribunais judiciais. Constituem uma jurisdição com competência em matéria de litígios
emergentes de relações jurídico-administrativas, mas não uma jurisdição exclusiva no que
respeita aos conflitos emergentes de tais relações (por exemplo, cabe aos tribunais judiciais o
contencioso dos actos notariais e registais ou o contencioso das contra-ordenações)47.
De uma perspectiva estritamente jurídica, nenhuma razão de fundo se vislumbraria que
pudesse servir como objecção a qualquer das soluções supra referidas em Timor-Leste: ambas
se afigurando possíveis e adequadas. Apenas parece, desde logo, importante alertar para que,
dada a complexidade do direito administrativo e a escassez de doutrina e jurisprudência
nacionais nas matérias administrativas, seria essencial assegurar que os juízes que julgassem os
litígios administrativos detivessem um especial conhecimento desta matéria para poderem
desempenhar as suas funções de forma mais adequada possível. Assim, quer a opção de fundo
fosse a unidade ou a dualidade de jurisdição, o que pareceria importante seria garantir esta
especialização.
A CRDTL parece, porém, ter optado pela segunda solução, à semelhança de Portugal.
Assim, o artigo 123.º da CRDTL refere-se às categorias de tribunais, dizendo que:
1. Na República Democrática de Timor-Leste existem as seguintes categorias de tribunais:
a) Supremo Tribunal de Justiça e outros tribunais judiciais;
b) Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas e tribunais administrativos de
primeira instância;
c) Tribunais militares.
2. São proibidos tribunais de excepção e não haverá tribunais especiais para o julgamento de
determinadas categorias de crime.
3. Podem existir tribunais marítimos e arbitrais.
4. A lei determina a constituição, a organização e o funcionamento dos tribunais previstos nos
números anteriores.
5. A lei pode institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos.

dos processos em matéria administrativa relativa a acções ou omissões do Conselho de Ministros, do Primeiro-Ministro e dos
órgãos supremos do Estado (Presidente da República, Assembleia da República, etc.).
47

Actualmente a organização judiciária administrativa portuguesa é regulada pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, que aprovou
o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais em Portugal (ETAF). Esta lei foi alterada pelas seguintes leis e decretos-lei:
- Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro (alterou os artigos 5.º, 7.º e 9.º);
- Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro (alterou os artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 23.º, 24.º, 26.º, 27.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 36.º, 37.º,
38.º, 39.º, 40.º, 42.º, 43.º, 44.º, 45.º, 47.º, 48.º, 49.º, 52.º, 54.º, 56.º, 58.º, 64.º, 66.º, 68.º, 69.º, 74.º e 93.º e procedeu à
republicação);
- Lei n.º 1/2008, de 14 de Dezembro - aprovou a abertura de um concurso excepcional de recrutamento de magistrados para os
tribunais administrativos e fiscais, alterando o artigo 58.º;
- Lei n.º 2/2008, de 14 de Janeiro - regulou o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e
funcionamento do Centro de Estudos Judiciários (revogando os artigos 60.º e 73.º);
- Lei n.º 26/2008, de 27 de Junho (alterou os artigos 66.º, 67.º e 69.º)
- Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto (alterou o artigo 61.º);
- Decreto-Lei n.º 166/2009, de 31 de Julho – criou a possibilidade de desdobramento dos tribunais tributários em três níveis de
especialização e a criação de gabinetes de apoio aos magistrados da jurisdição administrativa e fiscal (alterando os artigos 9.º, 49.º
e 56.º / adita os artigos 9.º-A, 49.º-A e 56.º-A);
- Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro – lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2011 (alterou os artigos 49.º e 49.º-A)
O Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro definiu a sede, a organização e a área de jurisdição dos tribunais administrativos
e fiscais, concretizando o respectivo estatuto, denomina-se “Acto complementar do Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais” e foi alterado pelo Decreto-lei n.º 182/2007, de 9 de Maio (alterou os artigos 2.º e 3.º) e Decreto-Lei n.º 190/2009, de 17
de Agosto (alterou o artigo 4.º e revogiou os n.º 6 e 7 do artigo 4.º).
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A opção política parece, deste modo, ter sido no sentido da criação de uma ordem
jurisdicional administrativa paralela à organização judiciária comum, que inclua várias
categorias de tribunais administrativos. Porém, até ao presente (2012), nada foi
implementado.

Tendo em conta a dimensão geográfica de Timor-Leste, a escassez dos casos de
contencioso administrativo48 e a carência de quadros com formação específica em Direito
Administrativo actualmente disponíveis para integrar esta jurisdição, entender-se-ia mais
adequado não prever, desde já, uma solução que implicasse a implementação de vários
tribunais administrativos dispersos territorialmente, tal como sucede em Portugal. Tal poderia
vir a ser uma opção futura do legislador, dependendo do desenvolvimento do contencioso
administrativo em Timor-Leste, mas não parece uma solução aconselhável por não se afigurar
minimamente útil no presente.
Na verdade, a CRDTL aponta na direcção de uma jurisdição administrativa autónoma, mas
não deveria – na minha opinião - ter dado mais pistas sobre a composição e dimensão da
organização judiciária pois essa deveria ser tarefa do legislador ordinário, atendendo às
circunstâncias históricas e concretas do país. Assim, as circunstâncias históricas e concretas do
país já referidas levariam a que adoptasse uma solução mais simples e menos dispendiosa ainda
que respeitando a direcção apontada pela CRDTL no sentido de uma jurisdição autónoma.
Desta forma, não parece desconforme à CRDTL que o legislador ordinário possa prever
uma solução transitória à semelhança da solução adoptada recentemente na Guiné-Bissau49 ou
inicialmente adoptada em Moçambique50: criação de apenas um tribunal administrativo para
todo o território com secções com competência regra de primeira instância e plenário com
competência regra de segunda instância.
Não havendo ainda qualquer tribunal especificamente encarregado de resolver os litígios
jurídico-administrativos, aplica-se o artigo 50.º do Código de Processo Civil (CPC) timorense
(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1/2006, de 21 de Fevereiro), que refere o seguinte:
“1. São da competência dos tribunais judiciais as causas que não sejam atribuídas a outra ordem
jurisdicional.
2. Enquanto não estiverem criados e instalados os tribunais de ordens jurisdicionais
constitucionalmente previstos para o exercício de competência em matérias especializadas compete
aos tribunais judiciais conhecer também dessas causas”.
48

No site do Tribunal de Recurso (http://www.tribunais.tl) encontram-se os seguintes casos de Administrativo/Eleitoral: i) Até
2007: nenhum acórdão; ii) Em 2007 um acórdão; iii) Em 2008 2 acórdãos; iv) Em 2009 3 acórdãos; v) Em 2010 nenhum acórdão.
49 Na Guiné-Bissau, basicamente foi aprovada uma lei que procede à criação de um Tribunal Administrativo, inspirando-se na

solução moçambicana, composto por secções e plenário:
- Duas secções que apreciam, em primeira instância (em regra), os litígios jurídico-administrativos (cada uma composta por
três juízes, o que perfaz um total de seis juízes); e
- O plenário conhece dos recursos interpostos das decisões daquelas, bem como aprecia, em primeira instância, um
conjunto de questões especificamente identificadas na lei (a título de exemplo, pode referir-se que lhe compete conhecer dos
processos em matéria administrativa relativos a acções ou omissões do Presidente da República, da Assembleia Nacional Popular e
seu Presidente, do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro). Em plenário, funcionam as duas secções, reunindo estes seis
juízes e o Presidente do Tribunal Administrativo, o que perfaz um quadro total de sete juízes. Tendo estado envolvida na
elaboração do anteprojecto, tive conhecimento de que este modelo foi já aprovado pela Assembleia da República mas
desconhece-se se já foi promulgado pelo Presidente da República, não tendo ainda sido publicado.
50

Através da mais recente Lei n.º 25/2009, de 28 de Setembro de 2009 (Lei Orgânica da Jurisdição Administrativa), foram criados
tribunais administrativos de primeira instância em cada uma das províncias e em Maputo. Antes deste modelo, vigorava, porém, o
modelo da Lei n.º 5/92, de 6 de Maio, que previa a existência de apenas um Tribunal Administrativo em Moçambique.
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Em conclusão, é importante e urgente em Timor-Leste dar cumprimento ao comando
constitucional que aponta na direcção da implementação de uma jurisdição administrativa
diferenciada da jurisdição comum. A razão principal prende-se com a especialização
necessária que os juízes administrativos devem ter, tendo em conta que a matéria
administrativa é extremamente complexa, diferente dos outros ramos do direito, carecendo
assim de estudo e experiência para que as decisões tenham a qualidade necessária.
Enquanto não for criada esta jurisdição, são os tribunais comuns que resolvem os litígios
jurídico-administrativos, de acordo com o Código de Processo Civil timorense.
Quando for criada uma jurisdição autónoma, deve o legislador ordinário tomar em
conta a realidade do país, o volume do contencioso administrativo efectivamente existente e
a sua dispersão pelo território, evitando o dispêndio de recursos em estruturas judiciais que
poderão não ter qualquer utilidade num futuro próximo, ao invés da importação de modelos
estrangeiros que podem não fazer sentido no presente de Timor-Leste (sem prejuízo de se
poder considerar uma solução transitória que anteceda uma solução definitiva quando
estiverem reunidas determinadas condições, como o maior volume de casos de contencioso
administrativo espalhados por todo o país).

4.2. Lei processual administrativa
Como se referiu supra, não há, no presente, qualquer legislação timorense pósindependência que tenha como objecto regular o processo nos tribunais administrativos.
Porém existem várias referências normativas à “lei de processo administrativo contencioso”
(artigo 336.º do CPC) ou à “legislação reguladora do contencioso administrativo” (artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 32/2008) que demonstram que é claramente intenção do legislador vir a
regular (de raiz) o contencioso administrativo.
Enquanto a legislação reguladora do contencioso administrativo não é aprovada há que
perceber como lidar com esta (aparente) lacuna. Assim, a Lei n.º 10/2003, de 20 de
Novembro, refere claramente que se “entende por legislação vigente em Timor-Leste em 19 de
Maio de 2002, nos termos do disposto no artigo 1.º da Lei n.º 2/2002, de 7 de Agosto, toda a
legislação indonésia que era aplicada e vigorava de facto em Timor-Leste, antes do dia 25 de
Outubro de 1999, nos termos estatuídos no Regulamento n.º 1/1999 da UNTAET”.
Como já foi referido supra mas importa sublinhar e desenvolver agora, verificando a
legislação indonésia anterior a 1999, é possível encontrar a Lei n.º 5 de 1986 sobre a
jurisdição administrativa (Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986,
tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Embora esta lei tenha sido revista em 2004, a revisão
não pode ser considerada, uma vez que é posterior a 1999. A lei referida regula o processo
perante os tribunais administrativos que tinham jurisdição ao tempo da ocupação indonésia
em Timor-Leste.

Assim, esta lei regula a referida organização judiciária (especialmente nos seus artigos 8.º e
ss.), parte que naturalmente já não releva actualmente, mas regula também alguns aspectos
substanciais do Direito Administrativo, lacunares no Decreto-Lei n.º 32/2008, com a natureza
do recurso hierárquico (artigo 48.º) ou o indeferimento tácito (artigo 3.º) (matérias
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desenvolvidas acima). Regula ainda os trâmites processuais a respeitar junto da jurisdição
administrativa, sendo esta a parte que mais relevância tem actualmente.
Assim, desde logo, determina o âmbito da jurisdição administrativa (no seu artigo 47.º) e
as matérias excluídas da apreciação dos tribunais administrativos (artigo 2.º e 49.º). O
processo administrativo propriamente dito aparece regulado nos artigos 53.º e ss. da referida
lei. Especial referência deve ser dada ao prazo para interposição do recurso contencioso de
anulação, regulado no artigo 55.º da lei (prazo de noventa dias contado a partir da notificação
ou publicação do acto administrativo, pelo que é possível perceber).
Ora, na falta de um diploma sobre o contencioso administrativo aprovado posteriormente
a 2002, mas havendo um diploma indonésio anterior a 1999 específico sobre a matéria do
processo administrativo parece ser este claramente de aplicar aos litígios jurídicoadministrativos que devam ser resolvidos (para já) pelos tribunais comuns.
No entanto a jurisprudência nacional não tem recorrido a esta lei em casos envolvendo
matéria administrativa.
Assim, no processo n.º 01/PD/08/TR (Acórdão do TR de 6 de Agosto de 2008), que
correu termos perante o Tribunal de Recurso refere-se claramente, a páginas 6 e 7, que “(…)
o ordenamento jurídico timorense não regula de forma autónoma o contencioso administrativo, pelo
que supletivamente, são aplicáveis com as devidas adaptações as normas do processo civil (…)” e, na
página 13, “O recurso em questão tem natureza meramente contenciosa, na medida em que estamos
perante a impugnação de um ato administrativo, e atento ao facto de não existir em Timor-leste um
código de processo dos tribunais administrativos, o mesmo estará sujeito às regras do código de
processo civil”.
Outros acórdãos confirmam este entendimento51, podendo dizer-se que estamos perante
uma jurisprudência constante do Tribunal de Recurso, que actualmente é a mais alta instância
de jurisdição em Timor-Leste.
Não se compreende a razão desta opção, a não ser por dificuldades de entendimento da
lei indonésia, que não podem verdadeiramente justificar a escolha de uma lei processual civil
enformada por princípios e com uma lógica bastante diferente da lógica da jurisdição
administrativa.
Assim, o entendimento perfilhado é o de que, enquanto não for criada uma lei específica
sobre o contencioso administrativo em Timor-Leste, deveria ser aplicada a lei indonésia n.º
5 de 1986 (Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan
Tata Usaha Negara) ao processo sempre que estão em causa litígios jurídico-administrativos
e não as regras constantes do Código de Processo Civil.
Seria ainda desejável que fosse aprovada uma lei específica sobre o contencioso
administrativo à medida e tendo em conta a realidade de Timor-Leste.

51

Ver, por exemplo, os acórdãos do Tribunal de Recurso n.º 01/PD/2008/TR (Acórdão de 6 de Agosto de 2008) e n.º
01/RC/2009/TR (Acórdão de 12 de Fevereiro de 2011).
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E PRINCÍPIOS GERAIS
Artigo 1.º Definição
Artigo 2.º Âmbito de aplicação
Artigo 3.º Princípio da igualdade e da proporcionalidade
Artigo 4.º Princípio da utilização das línguas oficiais
Artigo 5.º Princípio da justiça e da imparcialidade
Artigo 6.º Princípio da boa fé
Artigo 7.º Princípio da decisão
Artigo 8.º Princípio da gratuitidade
Artigo 9.º Princípio do acesso à justiça
CAPÍTULO II COMPETÊNCIA EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA
Artigo 10.º Irrenunciabilidade e inalienabilidade
Artigo 11.º Fixação da competência
Artigo 12.º Controlo de competência
Artigo 13.º Apresentação de requerimento a órgão incompetente
CAPÍTULO III INTERESSADOS E LEGITIMIDADE
Artigo 14.º Intervenção no procedimento administrativo
Artigo 15.º Legitimidade
Artigo 16.º Comunicação aos interessados
CAPÍTULO IV INICIATIVA E DIREITO À INFORMAÇÃO
Artigo 17.º Iniciativa
Artigo 18.º Poderes da Administração
Artigo 19.º Dever de celeridade
Artigo 20.º Direito dos interessados à informação
Artigo 21.º Consulta do processo e passagem de certidões
Artigo 22.º Certidões independentes de despacho
Artigo 23.º Extensão do direito de informação
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Artigo 24.º Princípio da administração aberta
CAPÍTULO V NOTIFICAÇÕES E PRAZOS
Artigo 25.º Dever de notificar
Artigo 26.º Dispensa de notificações
Artigo 27.º Conteúdo da notificação
Artigo 28.º Prazo das notificações
Artigo 29.º Forma das notificações
Artigo 30.º Prazo geral
CAPÍTULO VI MARCHA DO PROCEDIMENTO
Artigo 31.º Requerimento inicial
Artigo 32.º Deficiência do requerimento inicial
Artigo 33.º Apresentação dos requerimentos
Artigo 34º Causas de extinção
Artigo 35º Obrigatoriedade de decisão expressa
Artigo 36º Desistência e renúncia
Artigo 37º Deserção
Artigo 38º Impossibilidade ou inutilidade superveniente
CAPÍTULO VII ACTO ADMINISTRATIVO
SECÇÃO I VALIDADE DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 39.º Conceito de acto administrativo
Artigo 40.º Condição, termo ou modo
Artigo 41.º Forma dos actos
Artigo 42.º Menções obrigatórias
Artigo 43.º Dever de fundamentação
Artigo 44.º Requisitos da fundamentação
SECÇÃO II EFICÁCIA DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 45.º Regra geral
Artigo 46.º Eficácia retroactiva
Artigo 47.º Eficácia diferida
Artigo 48.º Publicidade obrigatória
Colectânea de Direito Administrativo Timorense com Comentários de Conteúdo – Parte II

Sara Guerreiro

74

Artigo 49.º Eficácia dos actos constitutivos de deveres ou encargos
SECÇÃO III INVALIDADE DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 50.º Actos nulos
Artigo 51.º Regime da nulidade
Artigo 52.º Actos anuláveis
Artigo 53.º Regime da anulabilidade
Artigo 54.º Ratificação, reforma e conversão
SECÇÃO IV REVOGAÇÃO DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 55.º Iniciativa da revogação
Artigo 56.º Actos insusceptíveis de revogação
Artigo 57.º Revogabilidade dos actos válidos
Artigo 58.º Competência para a revogação
Artigo 59.º Eficácia da revogação
Artigo 60.º Rectificação dos actos administrativos
SECÇÃO V EXECUÇÃO DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 61.º Executoriedade
Artigo 62.º Legalidade da execução
Artigo 63.º Notificação da execução
Artigo 64.º Fins da execução
Artigo 65.º Execução para pagamento de quantia certa
Artigo 66.º Execução para entrega de coisa certa
Artigo 67.º Execução para prestação de facto
CAPÍTULO VIII RECLAMAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
SECÇÃO I GENERALIDADES
Artigo 68.º Princípio geral
Artigo 69.º Fundamentos da impugnação
Artigo 70.º Legitimidade
SECÇÃO II RECLAMAÇÃO
Artigo 71.º Princípio geral
Artigo 72.º Prazo da reclamação
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Artigo 73.º Prazos de recurso
Artigo 74.º Prazo para a decisão
SECÇÃO III RECURSO HIERÁRQUICO
Artigo 75.º Objecto
Artigo 76.º Prazos de interposição
Artigo 77.º Interposição
Artigo 78.º Efeitos
Artigo 79.º Notificação dos contra-interessados
Artigo 80.º Intervenção do autor do acto
Artigo 81.º Rejeição do recurso
Artigo 82.º Decisão
Artigo 83.º Prazo para a decisão
Artigo 84.º Recurso tutelar
CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 85º Revogações
Artigo 86º Entrada em vigor
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Procedimento Administrativo
Decreto-Lei n.º 32/2008, de 27 de Agosto

O Procedimento Administrativo estabelece os direitos dos cidadãos, permitindo a sua participação
no processo administrativo e assegurando mecanismos tutelares com o fim de salvaguardar e fazer
exercer esses direitos.
Com a aprovação do Procedimento Administrativo o Governo pretende disciplinar a organização e
o funcionamento da Administração Pública, racionalizando a actividade dos serviços, bem como regular a
formação da vontade da Administração, respeitando os direitos e interesses legítimos dos
administrados;
As normas contidas no presente decreto-lei permitem a participação dos interessados na formação
das decisões que lhes digam directamente respeito e assegurar-lhes informação útil e atempada,
evitando a burocratização e aproximando os serviços públicos das populações. Com isto, salvaguarda- se
a transparência da acção administrativa e o respeito pelos direitos dos cidadãos.
Assim, o Governo decreta, ao abrigo do disposto na alínea b) do número 1 do artigo 115º da
Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E PRINCÍPIOS GERAIS
Artigo 1.º
Definição
1. Entende-se por procedimento administrativo a sucessão ordenada de actos e formalidades
tendentes à formação e manifestação da vontade da Administração Pública, ou à sua execução.
2. Entende-se por processo administrativo o conjunto de documentos em que se traduzem os actos
e formalidades que integram o procedimento administrativo.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
1. As disposições deste Decreto-Lei aplicam-se a todos os órgãos da Administração Pública Directa
ou Indirecta que, no desempenho da actividade administrativa de gestão pública, estabeleçam
relações com os particulares.
2. As disposições deste Decreto-Lei podem ser mandadas aplicar à actuação dos órgãos das
instituições particulares de interesse público.
3. Os princípios gerais da actividade administrativa definidos no presente Decreto-Lei são aplicáveis
a toda a actuação da Administração, ainda que meramente técnica ou de gestão privada.
Artigo 3.º
Princípio da igualdade e da proporcionalidade
1. Nas suas relações com os particulares, a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da
igualdade, não podendo beneficiar ou prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer
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dever nenhum administrado em razão de ascendência, sexo, raça, língua, origem, religião,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social.
2. As decisões da Administração que colidam com direitos subjectivos ou interesses legalmente
protegidos dos particulares só podem afectar essas posições em termos adequados e proporcionais
aos objectivos a realizar.
Artigo 4.º
Princípio da utilização das línguas oficiais
Os órgãos da Administração Pública, no exercício da sua actividade, devem usar língua oficial.
Artigo 5.º
Princípio da justiça e da imparcialidade
No exercício da sua actividade, a Administração Pública deve tratar de forma justa e imparcial todos
os que com ela entrem em relação.
Artigo 6.º
Princípio da boa fé
1. No exercício da actividade administrativa, e em todas as suas formas e fases, a Administração
Pública e os particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa fé.
2. No cumprimento do disposto no número anterior, devem ponderar-se os valores fundamentais
do direito, relevantes em face das situações consideradas e, em especial:
a) Da confiança suscitada na contraparte pela actuação em causa;
b) Do objectivo a alcançar com a actuação empreendida.
Artigo 7.º
Princípio da decisão
1. Os órgãos administrativos têm o dever de se pronunciar sobre todos os assuntos da sua
competência que lhes sejam apresentados pelos particulares, e nomeadamente:
a) Sobre os assuntos que lhes disserem directamente respeito;
b) Sobre quaisquer petições, representações, queixas, reclamações ou recursos formulados em
defesa da legalidade ou do interesse geral.
2. Não existe o dever de decisão quando, há menos de dois anos contados desde a prática do acto
até à data da apresentação do requerimento, o órgão competente tenha praticado um acto
administrativo sobre o mesmo pedido formulado pelo mesmo particular com os mesmos
fundamentos.
Artigo 8.º
Princípio da gratuitidade
1. O procedimento administrativo é gratuito, salvo se norma específica determinar o pagamento de
taxas ou de despesas efectuadas pela Administração.
2. Em caso de comprovada insuficiência económica, a Administração isenta o interessado do
pagamento das taxas ou dos custos referidos no número anterior.
Artigo 9.º
Princípio do acesso à justiça
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Aos particulares é garantido o acesso aos tribunais com jurisdição administrativa, a fim de obterem
a fiscalização contenciosa dos actos da Administração, bem como para tutela dos seus direitos ou
interesses legalmente protegidos, nos termos previstos na legislação reguladora do contencioso
administrativo.
CAPÍTULO II
COMPETÊNCIA EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA
Artigo 10.º
Irrenunciabilidade e inalienabilidade
1. A competência é definida por lei ou por regulamento e é irrenunciável e inalienável, sem prejuízo
do disposto quanto à delegação de poderes e à substituição.
2. É nulo todo o acto ou contrato que tenha por objecto a renúncia à titularidade ou ao exercício
da competência conferida aos órgãos administrativos, sem prejuízo da delegação de poderes e
figuras afins.
Artigo 11.º
Fixação da competência
1. A competência fixa-se no momento em que se inicia o procedimento, sendo irrelevantes as
modificações de facto que ocorram posteriormente, salvo o disposto no n.º 3.
2. São igualmente irrelevantes as modificações de direito, excepto se for extinto o órgão a que o
procedimento estava afecto, se deixar de ser competente ou se lhe for atribuída a competência de
que inicialmente carecesse.
3. Quando o órgão territorialmente competente passar a ser outro, deve o processo ser-lhe
remetido.
Artigo 12.º
Controlo de competência
1. Antes de qualquer decisão, o órgão administrativo deve certificar-se de que é competente para
conhecer da questão.
2. A incompetência deve ser suscitada oficiosamente pelo órgão administrativo e pode ser arguida
pelos interessados.
Artigo 13.º
Apresentação de requerimento a órgão incompetente
Quando o particular dirigir requerimento, petição, reclamação ou recurso a órgão incompetente, o
respectivo documento é oficiosamente remetido ao órgão competente, de tal se notificando o
particular.
CAPÍTULO III
INTERESSADOS E LEGITIMIDADE
Artigo 14.º
Intervenção no procedimento administrativo
Todos os particulares têm o direito de intervir pessoalmente no procedimento administrativo ou
de nele se fazer representar ou assistir, incluindo por meio de procurador.
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Artigo 15.º
Legitimidade
1. Têm legitimidade para iniciar o procedimento administrativo e para intervir nele os titulares de
direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos lesados pela actuação administrativa, bem
como as associações que tenham por fim a defesa desses interesses.
2. Consideram-se, ainda, dotados de legitimidade para a protecção de interesses difusos:
a) Os cidadãos a quem a actuação administrativa provoque ou possa previsivelmente provocar
prejuízos relevantes em bens fundamentais como a saúde pública, a habitação, a educação, o
património cultural, o ambiente, o ordenamento do território e a qualidade de vida;
b) Os residentes na circunscrição em que se localize algum bem do domínio público afectado pela
acção da Administração.
3. Não podem reclamar nem recorrer aqueles que, sem reserva, tenham aceitado, expressa ou
tacitamente, um acto administrativo depois de praticado.
Artigo 16.º
Comunicação aos interessados
1. O começo do procedimento por iniciativa da Administração é comunicado às pessoas cujos
direitos ou interesses legalmente protegidos possam ser lesados pelos actos a praticar no
procedimento e que possam ser desde logo nominalmente identificadas.
2. A comunicação deve indicar a entidade que ordenou o início do procedimento, a data em que o
mesmo se iniciou, o serviço por onde o mesmo corre e o respectivo objecto.
CAPÍTULO IV
INICIATIVA E DIREITO À INFORMAÇÃO
Artigo 17.º
Iniciativa
O procedimento administrativo começa por iniciativa da Administração ou a requerimento dos
interessados.
Artigo 18.º
Poderes da Administração
Os órgãos administrativos, mesmo que o procedimento seja instaurado por iniciativa dos
interessados, podem proceder às diligências que considerem convenientes para a instrução, ainda
que sobre matérias não mencionadas nos requerimentos ou nas respostas dos interessados, e
decidir coisa diferente ou mais ampla do que a pedida, quando o interesse púbico assim o exigir.
Artigo 19.º
Dever de celeridade
Os órgãos administrativos devem providenciar pelo rápido e eficaz andamento do procedimento,
quer recusando e evitando tudo o que for impertinente ou dilatório, quer ordenando e
promovendo tudo o que for necessário ao seguimento do procedimento e à justa e oportuna
decisão.
Artigo 20.º
Direito dos interessados à informação
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1. Os particulares têm o direito de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram,
sobre o andamento dos procedimentos em que sejam directamente interessados, bem como o
direito de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas.
2. As informações a prestar abrangem a indicação do serviço onde o processo se encontra, os actos
e diligências praticados, as deficiências a suprir pelos interessados, as decisões adoptadas e
quaisquer outros elementos solicitados.
3. Não podem ser prestadas informações sobre peças ou elementos:
a) Que estejam classificados como secretos ou confidenciais;
b) Cujo conhecimento pelos interessados possa comprometer o fim principal do procedimento ou
direitos fundamentais de outras pessoas.
4. As informações solicitadas ao abrigo deste artigo devem ser fornecidas no prazo máximo de dez
dias úteis.
5. A recusa da prestação de informações é sempre fundamentada e formulada por escrito.
Artigo 21.º
Consulta do processo e passagem de certidões
1. Os interessados têm o direito de consultar o processo que não contenha documentos
classificados, ou que revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade
literária, artística ou científica.
2. Os interessados têm o direito, mediante o pagamento das importâncias que forem devidas, de
obter certidão, reprodução ou declaração autenticada dos documentos que constem dos processos
a que tenham acesso.
Artigo 22.º
Certidões independentes de despacho
1. Os funcionários competentes são obrigados a passar aos interessados, independentemente de
despacho, e no prazo de dez dias úteis a contar da apresentação do respectivo requerimento,
certidão, reprodução ou declaração autenticada de que constem, consoante o pedido, todos ou
alguns dos seguintes elementos:
a) Data de apresentação de requerimentos ou documentos semelhantes;
b) Conteúdo desses documentos ou pretensão neles formulada;
c) Andamento que tiveram ou situação em que se encontram;
d) Resolução tomada ou falta de resolução.
2. O dever estabelecido no número anterior não abrange os documentos classificados ou que
revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo a propriedade literária, artística ou
científica.
Artigo 23.º
Extensão do direito de informação
1. O direito de informação é extensivo a quaisquer pessoas que provem ter interesse legítimo no
conhecimento dos elementos que pretendam.
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2. O exercício do direito previsto no número anterior depende de despacho do dirigente do
serviço, exarado em requerimento escrito, instruído com os documentos probatórios do interesse
legítimo invocado.
Artigo 24.º
Princípio da administração aberta
1. Os particulares têm direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo que não se
encontre em curso qualquer procedimento que lhes diga directamente respeito.
2. O direito de acesso aos documentos nominativos é reservado à pessoa a quem os dados digam
respeito e a terceiros que demonstrem interesse directo e pessoal.
3. O acesso aos arquivos e registos administrativos pode ser recusado, mediante decisão
fundamentada, em matérias relativas à segurança pública, à investigação criminal e à intimidade das
pessoas.
4. O acesso aos arquivos e registos administrativos faz-se em regra mediante a passagem de
certidões ou fotocópias autenticadas dos elementos que os integram.
5. A consulta directa ou a passagem de certidões ou fotocópias, quando permitidas ou autorizadas,
devem ser asseguradas aos interessados no prazo máximo de dez dias úteis.
CAPÍTULO V
NOTIFICAÇÕES E PRAZOS
Artigo 25.º
Dever de notificar
Devem ser notificados aos interessados os actos administrativos que:
a) Decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas;
b) Imponham deveres, sujeições ou sanções, ou causem prejuízos;
c) Criem, extingam, aumentem ou diminuam direitos ou interesses legalmente protegidos, ou
afectem as condições do seu exercício.
Artigo 26.º
Dispensa de notificações
É dispensada a notificação dos actos nos casos seguintes:
a) Quando sejam praticados oralmente na presença dos interessados;
b) Quando o interessado, através de qualquer intervenção no procedimento, revele perfeito
conhecimento do conteúdo dos actos em causa.
Artigo 27.º
Conteúdo da notificação
Da notificação devem constar:
a) O texto integral do acto administrativo;
b) A identificação do procedimento administrativo, incluindo a indicação do autor do acto e a data
deste;
c) O órgão competente para apreciar a impugnação do acto e o prazo para esse efeito;
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d) A indicação de o acto ser ou não susceptível de recurso contencioso.
Artigo 28.º
Prazo das notificações
Quando não exista prazo especialmente fixado, os actos administrativos devem ser notificados no
prazo de dez dias.
Artigo 29.º
Forma das notificações
1. As notificações devem ser feitas pessoalmente, por ofício ou por telefone, consoante as
possibilidades e as conveniências.
2. Se qualquer das referidas formas de notificação pessoal se revelar impossível ou ainda se os
interessados a notificar forem desconhecidos ou em número tal que inviabilize essas formas de
notificação, é feita notificação por edital publicando-se anúncios em jornal.
Artigo 30.º
Prazo geral
1. Na falta de disposição especial ou de fixação pela Administração, o prazo para os actos a praticar
pelos órgãos administrativos é de até quinze dias.
2. É igualmente de quinze dias o prazo para os interessados requererem ou praticarem quaisquer
actos, promoverem diligências, responderem sobre os assuntos acerca dos quais se devam
pronunciar ou exercerem outros poderes no procedimento.
CAPÍTULO VI
MARCHA DO PROCEDIMENTO
Artigo 31.º
Requerimento inicial
1. O requerimento inicial dos interessados deve ser formulado por escrito e conter:
a) A designação do órgão administrativo a que se dirige;
b) A identificação do requerente;
c) A exposição dos factos em que se baseia o pedido e, quando tal seja possível ao requerente, os
respectivos fundamentos;
d) A indicação do pedido, em termos claros e precisos;
e) A data e a assinatura do requerente, ou de outrem, a seu rogo, se o mesmo não souber ou não
puder assinar.
2. Em cada requerimento não pode ser formulado mais de um pedido, salvo se se tratar de pedidos
alternativos ou subsidiários.
Artigo 32.º
Deficiência do requerimento inicial
1. Se o requerimento inicial não satisfazer o disposto no artigo anterior, o requerente é convidado
a suprir as deficiências existentes que o órgão administrativo identificar como tal.
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem os órgãos e agentes administrativos
procurar suprir as deficiências dos requerimentos de modo a evitar que os interessados sofram
prejuízos por virtude de simples irregularidades ou de mera imperfeição na formulação dos seus
pedidos.
3. São liminarmente indeferidos os requerimentos que não contenham a identificação do
requerente e aqueles cujo pedido, após convite para aclaramento, se mantenha ininteligível.
Artigo 33.º
Apresentação dos requerimentos
1. Os requerimentos devem ser apresentados aos serviços dos órgãos a que são dirigidos.
2. A apresentação de requerimentos é sempre objecto de registo, que deve mencionar o respectivo
número de ordem, a data, o objecto do requerimento, o número de documentos juntos e o nome
do requerente.
3. Os requerimentos são registados segundo a ordem da sua apresentação, mediante recibo.
4. O registo é anotado nos requerimentos, mediante a menção do respectivo número e data, com a
rubrica do agente que a ele procedeu.
Artigo 34º
Causas de extinção
O procedimento extingue-se pela tomada da decisão, bem como por qualquer dos outros factos
previstos nos artigos seguintes.
Artigo 35º
Obrigatoriedade de decisão expressa
Os órgãos competentes ficam obrigados a proferir decisão expressa que resolva todas as questões
pertinentes suscitadas durante o procedimento e que não hajam sido decididas em momento
anterior.
Artigo 36º
Desistência e renúncia
1. Os interessados podem, mediante requerimento escrito, desistir do procedimento ou de algum
dos pedidos formulados, bem como renunciar aos seus direitos ou interesses legalmente
protegidos, salvo nos casos previstos na lei.
2. A desistência ou renúncia dos interessados não prejudica a continuação do procedimento, se a
Administração entender que o interesse público assim o exige.
Artigo 37º
Deserção
1. Será declarado deserto o procedimento que, por causa imputável ao interessado, esteja parado
por mais de seis meses, salvo se houver interesse público na decisão do procedimento.
2. A deserção não extingue o direito que o particular pretendia fazer valer.
Artigo 38º
Impossibilidade ou inutilidade superveniente
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1. 1 - O procedimento extingue-se quando o órgão competente para a decisão verificar que a
finalidade a que ele se destinava ou o objecto da decisão se tornaram impossíveis ou inúteis.
2. 2 - A declaração da extinção a que se refere o número anterior é sempre fundamentada, dela
cabendo recurso contencioso nos termos gerais.
CAPÍTULO VII
ACTO ADMINISTRATIVO
SECÇÃO I
VALIDADE DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 39.º
Conceito de acto administrativo
Para os efeitos da presente lei, consideram-se actos administrativos as decisões dos órgãos da
Administração que ao abrigo de normas de direito público visem produzir efeitos jurídicos numa
situação individual e concreta.
Artigo 40.º
Condição, termo ou modo
Os actos administrativos podem ser sujeitos a condição, termo ou modo, desde que estes não
sejam contrários à lei ou ao fim a que o acto se destina.
Artigo 41.º
Forma dos actos
Os actos administrativos devem ser praticados por escrito, desde que outra forma não seja prevista
por lei ou imposta pela natureza e circunstâncias do acto.
Artigo 42.º
Menções obrigatórias
1. Sem prejuízo de outras referências especialmente exigidas, devem sempre constar do acto:
a) A indicação da autoridade que o praticou;
b) A menção da delegação de poderes, quando exista;
c) A identificação adequada do destinatário ou destinatários;
d) A enunciação dos factos ou actos que lhe deram origem, quando relevantes;
e) A fundamentação, quando exigível;
f) O conteúdo ou o sentido da decisão e o respectivo objecto;
g) A data em que é praticado;
h) A assinatura do autor do acto.
2. Todas as menções exigidas pelo número anterior devem ser enunciadas de forma clara, precisa e
completa de modo a poderem determinar-se inequivocamente o seu sentido e alcance e os efeitos
jurídicos do acto administrativo.
Artigo 43.º
Dever de fundamentação
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1. Devem ser fundamentados os actos administrativos que, total ou parcialmente:
a) Neguem, extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo direitos ou interesses legalmente
protegidos, ou imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
b) Decidam reclamação ou recurso;
c) Decidam em contrário de pretensão ou oposição formulada por interessado;
d) Decidam em contrário de parecer, informação ou proposta oficial;
e) Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida na resolução de casos semelhantes,
ou na interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou preceitos legais;
f) Impliquem revogação, modificação ou suspensão de acto administrativo anterior.
2. Salvo disposição legal em contrário, não carecem de ser fundamentadas as ordens dadas pelos
superiores hierárquicos aos seus subalternos em matéria de serviço e com a forma legal.
Artigo 44.º
Requisitos da fundamentação
1. A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de
direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de
anteriores pareceres, informações ou propostas que constituem neste caso parte integrante do
respectivo acto.
2. Equivale à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição
ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto.
SECÇÃO II
EFICÁCIA DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 45.º
Regra geral
1. O acto administrativo produz os seus efeitos desde a data em que for praticado, salvo nos casos
em que a lei ou o próprio acto lhe atribuam eficácia retroactiva, diferida ou condicionada à
publicação.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, o acto considera-se praticado logo que estejam
preenchidos os seus elementos, não obstando à perfeição do mesmo, para esse fim, qualquer
motivo determinante de anulabilidade.
Artigo 46.º
Eficácia retroactiva
1. Têm eficácia retroactiva os actos administrativos:
a) Que se limitem a interpretar actos anteriores;
b) Que dêem execução a decisões dos tribunais, anulatórias de actos administrativos, salvo
tratando-se de actos renováveis;
c) A que a lei atribua esse efeito.
2. Fora dos casos abrangidos pelo número anterior, o autor do acto administrativo só pode
atribuir-lhe eficácia retroactiva:
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a) Quando a retroactividade seja favorável para os interessados e não lese direitos ou interesses
legalmente protegidos de terceiros, desde que à data a que se pretende fazer remontar a eficácia do
acto já existissem os pressupostos justificativos da retroactividade;
b) Quando estejam em causa decisões revogatórias de actos administrativos tomadas por órgãos ou
agentes que os praticaram, na sequência de reclamação ou recurso hierárquico;
c) Quando a lei o permitir.
Artigo 47.º
Eficácia diferida
O acto administrativo tem eficácia diferida:
a) Quando estiver sujeito a aprovação;
b) Quando os seus efeitos ficarem sujeitos a condição ou termo suspensivos;
c) Quando os seus efeitos, pela natureza do acto ou por disposição legal, dependerem da
verificação de qualquer requisito que não respeite à validade do próprio acto.
Artigo 48.º
Publicidade obrigatória
1. A publicidade dos actos administrativos só é obrigatória quando exigida por lei.
2. A falta de publicidade dos actos, quando legalmente exigida, implica a sua ineficácia.
Artigo 49.º
Eficácia dos actos constitutivos de deveres ou encargos
1. Os actos que constituam deveres ou encargos para os particulares e não estejam sujeitos a
publicação começam a produzir efeitos a partir da sua notificação aos destinatários, ou de outra
forma de conhecimento oficial pelos mesmos ou do começo de execução do acto.
2. Presume-se o conhecimento oficial sempre que o interessado intervenha no procedimento
administrativo e aí revele perfeito conhecimento do conteúdo do acto.
SECÇÃO III
INVALIDADE DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 50.º
Actos nulos
1. São nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine
expressamente essa forma de invalidade.
2. São, designadamente, actos nulos:
a) Os actos viciados de usurpação de poder;
b) Os actos estranhos às atribuições da pessoa colectiva em que o seu autor se integre;
c) Os actos cujo objecto seja impossível, ininteligível ou constitua um crime;
d) Os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental;
e) Os actos praticados sob coacção;
f) Os actos que careçam em absoluto de forma legal;
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g) As deliberações dos órgãos colegiais que forem tomadas tumultuosamente ou com inobservância
do quórum ou da maioria legalmente exigidos;
h) Os actos que ofendam os casos julgados;
i) Os actos consequentes de actos administrativos anteriormente anulados ou revogados, desde que
não haja contra-interessados com interesse legítimo na manutenção do acto consequente.
Artigo 51.º
Regime da nulidade
1. O acto nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de
nulidade.
2. A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada, também a
todo o tempo, por qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal.
3. O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de atribuição de certos efeitos
jurídicos a situações de facto decorrentes de actos nulos, por força do simples decurso do tempo,
de harmonia com os princípios gerais de direito.
Artigo 52.º
Actos anuláveis
São anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas
aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.
Artigo 53.º
Regime da anulabilidade
1. O acto anulável pode ser revogado nos termos previstos neste Decreto-Lei.
2. O acto anulável é susceptível de recurso para os tribunais, nos termos da legislação reguladora
do contencioso administrativo.
Artigo 54.º
Ratificação, reforma e conversão
1. Não são susceptíveis de ratificação, reforma e conversão os actos nulos.
2. São aplicáveis à ratificação, reforma e conversão dos actos anuláveis as normas que regulam a
competência para a revogação dos actos inválidos e a sua tempestividade.
3. Em caso de incompetência, o poder de ratificar o acto cabe ao órgão competente para a sua
prática.
4. Desde que não tenha havido alteração ao regime legal, a ratificação, reforma e conversão
retroagem os seus efeitos à data dos actos a que respeitam.
SECÇÃO IV
REVOGAÇÃO DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 55.º
Iniciativa da revogação
Os actos administrativos podem ser revogados por iniciativa dos órgãos competentes, ou a pedido
dos interessados, mediante reclamação ou recurso administrativo.
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Artigo 56.º
Actos insusceptíveis de revogação
1. Não são susceptíveis de revogação:
a) Os actos nulos;
b) Os actos anulados contenciosamente;
c) Os actos revogados com eficácia retroactiva.
2. Podem ser objecto de revogação com eficácia retroactiva os actos cujos efeitos tenham caducado
ou se encontrem esgotados.
Artigo 57.º
Revogabilidade dos actos válidos
1. Os actos administrativos que sejam válidos são livremente revogáveis, excepto nos casos
seguintes:
a) Quando a sua irrevogabilidade resultar de vinculação legal;
b) Quando forem constitutivos de direitos ou de interesses legalmente protegidos;
c) Quando deles resultem, para a Administração, obrigações legais ou direitos irrenunciáveis.
2. Os actos constitutivos de direitos ou interesses legalmente protegidos são, contudo, revogáveis:
a) Na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses dos seus destinatários;
b) Quando todos os interessados dêem a sua concordância à revogação do acto e não se trate de
direitos ou interesses indisponíveis.
Artigo 58.º
Competência para a revogação
1. Salvo disposição especial, são competentes para a revogação dos actos administrativos, além dos
seus autores, os respectivos superiores hierárquicos, desde que não se trate de acto da
competência exclusiva do subalterno.
2. Os actos administrativos praticados por delegação ou sub-delegação de poderes podem ser
revogados pelo órgão delegante bem como pelo delegado enquanto vigorar a delegação.
Artigo 59.º
Eficácia da revogação
1. A revogação de actos administrativos apenas produz efeitos para o futuro, salvo o disposto nos
números seguintes.
2. A revogação tem efeito retroactivo quando se fundamente na invalidade do acto revogado.
3. O autor da revogação pode, no próprio acto, atribuir-lhe efeito retroactivo:
a) Quando este seja favorável aos interessados;
b) Quando todos os interessados tenham concordado expressamente com a retroactividade dos
efeitos e estes não respeitem a direitos ou interesses indisponíveis.
Artigo 60.º
Rectificação dos actos administrativos
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1. Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo,
quando manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a
revogação do acto.
2. A rectificação pode ter lugar por iniciativa dos órgãos competentes ou a pedido dos interessados,
tem efeitos retroactivos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do
acto rectificado.

SECÇÃO V
EXECUÇÃO DO ACTO ADMINISTRATIVO
Artigo 61.º
Executoriedade
1. Os actos administrativos são executórios logo que eficazes.
2. O cumprimento das obrigações e o respeito pelas limitações que derivam de um acto
administrativo podem ser impostos coercivamente pela Administração sem recurso prévio aos
tribunais e podem implicar no perdimento de bens em favor da Administração.
3. O cumprimento das obrigações pecuniárias resultantes de actos administrativos pode ser exigido
pela Administração, nos termos deste Decreto-Lei.
Artigo 62.º
Legalidade da execução
1. Salvo em estado de necessidade, os órgãos da Administração Pública não podem praticar nenhum
acto ou operação material de que resulte limitação de direitos subjectivos ou interesses legalmente
protegidos dos particulares, sem terem praticado previamente o acto administrativo que legitime tal
actuação.
2. Na execução dos actos administrativos devem, na medida do possível, ser utilizados os meios
que, garantindo a realização integral dos seus objectivos, envolvam menor prejuízo para os direitos
e interesses dos particulares.
3. Os interessados podem impugnar administrativa e contenciosamente os actos ou operações de
execução que excedam os limites do acto exequendo.
4. São também susceptíveis de recurso contencioso os actos ou operações de execução arguidos de
ilegalidade, desde que esta não seja consequência da ilegalidade do acto exequendo.
Artigo 63.º
Notificação da execução
1. A decisão de proceder à execução administrativa é sempre notificada ao seu destinatário antes
de se iniciar a execução.
2. O órgão administrativo pode fazer a notificação da execução conjuntamente com a notificação do
acto definitivo e executório.
3. Da notificação devem constar as cominações em que o notificando incorre em caso de
incumprimento de ordem que lhe seja transmitido através da notificação.
Artigo 64.º
Fins da execução
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A execução pode ter por fim o pagamento de quantia certa, a entrega de coisa certa ou a prestação
de um facto.
Artigo 65.º
Execução para pagamento de quantia certa
1. Quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, ou
por ordem desta, prestações pecuniárias, segue-se, na falta de pagamento voluntário no prazo
fixado, o processo de execução fiscal.
2. Para o efeito, o órgão administrativo competente emite nos termos legais uma certidão, com
valor de título executivo, que remete, juntamente com o processo administrativo, ao Ministério
Público.
Artigo 66.º
Execução para entrega de coisa certa
Se o obrigado não fizer a entrega da coisa que a Administração devia receber, o órgão competente
procede às diligências que forem necessárias para tomar posse administrativa da coisa devida.
Artigo 67.º
Execução para prestação de facto
1. No caso de execução para prestação de facto fungível, a Administração notifica o obrigado para
que proceda à prática do acto devido, fixando um prazo razoável para o seu cumprimento.
2. Se o obrigado não cumprir dentro do prazo fixado, a Administração opta por realizar a execução
directamente ou por intermédio de terceiro, ficando neste caso todas as despesas, incluindo
indemnizações e sanções pecuniárias, por conta do obrigado.
3. As obrigações positivas de prestação de facto infungível só podem ser objecto de coacção directa
sobre os indivíduos obrigados nos casos expressamente previstos na lei, e sempre com observância
dos direitos fundamentais dos cidadãos e do respeito da pessoa humana.
CAPÍTULO VIII
RECLAMAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
SECÇÃO I
GENERALIDADES
Artigo 68.º
Princípio geral
1. Os particulares têm o direito de solicitar a revogação ou a modificação dos actos administrativos,
nos termos regulados neste Decreto-Lei.
2. O direito reconhecido no número anterior pode ser exercido, consoante os casos:
a) Mediante reclamação para o autor do acto;
b) Mediante recurso para o superior hierárquico do autor do acto;
c) Mediante recurso para o órgão que exerça poderes de tutela ou de superintendência sobre o
autor do acto.
Artigo 69.º
Fundamentos da impugnação
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Salvo disposição em contrário, as reclamações e os recursos podem ter por fundamento a
ilegalidade ou a inconveniência do acto administrativo impugnado.
Artigo 70.º
Legitimidade
1. Têm legitimidade para reclamar ou recorrer os titulares de direitos subjectivos ou interesses
legalmente protegidos que se considerem lesados pelo acto administrativo.
2. Não podem reclamar nem recorrer aqueles que, sem reserva, tenham aceitado, expressa ou
tacitamente, um acto administrativo depois de praticado.
SECÇÃO II
RECLAMAÇÃO
Artigo 71.º
Princípio geral
1. Pode reclamar-se de qualquer acto administrativo, salvo disposição legal em contrário.
2. Não é possível reclamar de acto que decida anterior reclamação ou recurso administrativo, salvo
com fundamento em omissão de pronúncia.
Artigo 72.º
Prazo da reclamação
A reclamação deve ser apresentada no prazo de quinze dias a contar:
a) Da publicação do acto no Jornal da República, quando a mesma seja obrigatória;
b) Da notificação do acto, quando esta se tenha efectuado, se a publicação não for obrigatória;
c) Da data em que o interessado tiver conhecimento do acto, nos restantes casos.
Artigo 73.º
Prazos de recurso
1. A reclamação de actos insusceptíveis de recurso contencioso suspende o prazo de interposição
do recurso hierárquico necessário.
2. A reclamação dos demais actos não suspende nem interrompe os prazos de recurso.
Artigo 74.º
Prazo para a decisão
O prazo para o órgão competente apreciar e decidir a reclamação é de quinze dias.
SECÇÃO III
RECURSO HIERÁRQUICO
Artigo 75.º
Objecto
Podem ser objecto de recurso hierárquico todos os actos administrativos praticados por órgãos
sujeitos aos poderes hierárquicos de outros órgãos, desde que a lei não exclua tal possibilidade.
Artigo 76.º
Prazos de interposição
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Sempre que a lei não estabeleça prazo diferente, é de quinze dias o prazo para a interposição do
recurso hierárquico.
Artigo 77.º
Interposição
1. O recurso hierárquico interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deve expor
todos os fundamentos do recurso, podendo juntar os documentos que considere convenientes.
2. O recurso é dirigido ao mais elevado superior hierárquico do autor do acto, salvo se a
competência para a decisão se encontrar delegada.
3. O requerimento de interposição do recurso pode ser apresentado ao autor do acto ou à
autoridade a quem seja dirigido.
Artigo 78.º
Efeitos
1. O recurso hierárquico necessário suspende a eficácia do acto recorrido, salvo nos casos em que
a lei disponha em contrário ou quando o autor do acto considere que a sua não execução imediata
causa grave prejuízo ao interesse público.
2. O órgão competente para apreciar o recurso pode revogar a decisão a que se refere o número
anterior, ou tomá-la quando o autor do acto o não tenha feito.
3. O recurso hierárquico facultativo não suspende a eficácia do acto recorrido.
Artigo 79.º
Notificação dos contra-interessados
Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deve notificar aqueles que possam
ser prejudicados pela sua procedência para alegarem, no prazo de quinze dias, o que tiverem por
conveniente sobre o pedido e os seus fundamentos.
Artigo 80.º
Intervenção do autor do acto
1. Após a notificação a que se refere o artigo anterior ou, se a ela não houver lugar, logo que
interposto o recurso, co-meça a correr um prazo de quinze dias dentro do qual o autor do acto
recorrido se deve pronunciar sobre o recurso e remetê-lo ao órgão competente para dele
conhecer, notificando o recorrente da remessa do processo.
2. Quando os contra-interessados não hajam deduzido oposição e os elementos constantes do
procedimento demonstrem suficientemente a procedência do recurso, pode o autor do acto
recorrido revogar, modificar ou substituir o acto de acordo com o pedido do recorrente,
informando da sua decisão o órgão competente para conhecer do recurso.
Artigo 81.º
Rejeição do recurso
O recurso deve ser rejeitado nos casos seguintes:
a) Quando haja sido interposto para órgão incompetente;
b) Quando o acto impugnado não seja susceptível de recurso;
c) Quando o recorrente careça de legitimidade;
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d) Quando o recurso haja sido interposto fora do prazo;
e) Quando ocorra qualquer outra causa que obste ao conhecimento do recurso.
Artigo 82.º
Decisão
1. O órgão competente para conhecer do recurso pode, sem sujeição ao pedido do recorrente,
salvas as excepções previstas na lei, confirmar ou revogar o acto recorrido; se a competência do
autor do acto recorrido não for exclusiva, pode também modificá-lo ou substituí-lo.
2. O órgão competente para decidir o recurso pode, se for caso disso, anular, no todo ou em parte,
o procedimento administrativo e determinar a realização de nova instrução ou de diligências
complementares.
Artigo 83.º
Prazo para a decisão
1. Quando a lei não fixe prazo diferente, o recurso hierárquico deve ser decidido no prazo de trinta
dias contado a partir da remessa do processo ao órgão competente para dele conhecer.
2. O prazo referido no número anterior é elevado até ao máximo de noventa dias quando haja lugar
à realização de nova instrução ou de diligências complementares.
Artigo 84.º
Recurso tutelar
1. O recurso tutelar tem por objecto actos administrativos praticados por pessoas colectivas
públicas sujeitas a tutela ou superintendência.
2. O recurso tutelar só pode ter por fundamento a inconveniência do acto recorrido nos casos em
que a lei estabeleça uma tutela de mérito.
3. A modificação ou substituição do acto recorrido só é possível se a lei conferir poderes de tutela
substitutiva e no âmbito destes.
4. Ao recurso tutelar são aplicáveis as disposições reguladoras do recurso hierárquico, na parte em
que não contrariem a natureza própria daquele e o respeito devido à autonomia da entidade
tutelada.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 85º
Revogações
São revogadas todas as disposições legais contrárias ao presente diploma.
Artigo 86º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor a partir da data da sua publicação no Jornal da República.
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