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INTRODUÇÃO 

 

Impõe-se fazer uma consideração preliminar antes de proceder a qualquer abordagem do tema: 

o título é manifestamente muito amplo e até enganador. 

 A reforma do contencioso administrativo foi sendo sucessivamente adiada ao longo dos anos, 

até que, no ano de 2000, ganhou uma nova alma, o que permitiu que se confecionasse o estado da 

justiça administrativa em Portugal, que culminou a 1 de Janeiro de 2004, com a entrada em vigor do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA)1. O CPTA trouxe consigo algumas 

novidades, de entre elas, o poder de substituição do ato administrativo pelo juiz. Ao olharmos para 

este novo poder do juiz, ocorrem-nos várias perguntas. Será que está faculdade atribuída ao juiz não 

viola o princípio da separação de poderes? É normal existir esse tipo de substituição? E, se for normal, 

em que moldes se deve operar a substituição? Estaremos diante de ativismo judicial? Tal poder pode 

ser semelhante ao poder de assentar no que toca à violação do princípio da separação de poderes? 

Com a possibilidade de o juiz substituir a administração, conforme nos diz Sérvulo Correia, 

parece que andamos todos apostados em destruir ou desmontar o Estado dos seus elementos 

históricos e permanentes2. Isto significa que estamos diante de uma mudança fulcral de entendimento 

do princípio da separação de poderes? Pois que é possível vislumbrar que, com este novo poder, se 

assegurou a plenitude dos poderes jurisdicionais e a tutela jurisdicional efetiva dos cidadãos no 

                                                 
1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – Reforma do contencioso administrativo: O debate Universitário (trabalhos preparatórios). 

Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 5. 
2 CORREIA, Sérvulo – O recurso contencioso. In: Reforma do contencioso administrativo: O debate universitário 

(trabalhos preparatórios) / Ministério da Justiça Gabinete de Política Legislativa e Planeamento, Vol. 1. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2003, p. 184. 
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máximo grau admissível num sistema de administração executiva3, ou será que esse asseguramento 

rompeu a barreira do máximo?  

 Na pequena análise que se segue, dividimos a nossa doutrina em dois capítulos. No primeiro, 

abordaremos o tema da justiça administrativa no quadro da separação de poderes. No segundo, 

abordaremos a problemática do poder de substituição do ato administrativo. 

 

CAPITULO I 

JUSTIÇA ADMINISTRATIVA NO QUADRO DA SEPARAÇÃO DE PODERES 

 

1.1. Justiça Administrativa 

Conforme nos diz Vieira de Andrade, o termo justiça administrativa é entendido em sentido 

amplo, quase que natural, como sendo um sistema de mecanismos e de formas ou processos 

destinados à resolução judicial das controvérsias nascidas de relações jurídicas administrativas4, ou seja, 

o termo Justiça/Jurisdição administrativa representa o conjunto de órgãos jurisdicionais destinados 

ao julgamento dos litígios de direito público ou de interesse da Administração Pública. Viera de 

Andrade considera, ainda assim, que esta noção de justiça administrativa é sumária5, pois, para este 

autor, a justiça administrativa poderá apresentar-se como “o conjunto institucional ordenado 

normativamente a resolução de questões de direito administrativo, nascidas de relações jurídico-

administrativo, atribuídas por lei a ordem judicial administrativa, para serem julgadas segundo um 

processo administrativo especifico”6.  

Hoje, o sistema apresenta um caráter estritamente jurisdicional, facto que levou alguns autores 

a chamarem a justiça administrativa de modelo de plena justiça/jurisdição administrativa7, o que fez 

com que a expressão contencioso administrativo fosse substituída pela expressão justiça administrativa8: 

“A instituição da justiça administrativa não se justifica integralmente em função de defesa dos 

direitos dos cidadãos: a garantia jurisdicional da legalidade (da juridicidade) da administração, também 

serve a prossecução do interesse público definido ao nível politico-legislativo e que constitui a finalidade 

necessária e própria da atividade administrativa”. 9    

 

                                                 
3 VIERA DE ANDRADE, José Carlos – A acção de condenação a prática de acto devido. In: Boletim da Faculdade de 

direito: Studia Iuridica, 86. Coimbra: Universidade de Coimbra, Coimbra, p. 169. 
4 VIERA DE ANDRADE, José Carlos – A justiça administrativa (lições). 13ª ed. Coimbra: Almedina Editora, 2014, p 7. 

Porém, quando se fala do âmbito da jurisdição administrativa, estamos a falar do conjunto de litígios que são atribuídos aos 
tribunais administrativos. VIERA DE ANDRADE, José Carlos – Âmbito e limites da jurisdição administrativa. In: Cadernos 
de Justiça Administrativa, n.º 22, Cejur, Braga, Julho/Agosto de 2000, p. 6. 

5 VIERA DE ANDRADE, José Carlos – A justiça administrativa (lições), op. cit., p. 9. 
6 Idem.  
7 Cfr. FONSECA, Isabel Celeste M/ AFONSO, Osvaldo Gama – Direito processual administrativo angolano: noções 

fundamentais. Coimbra: Almedina Editora, 2013, p. 47. 
8 Cfr. VIERA DE ANDRADE, Idem. 
9 IDEM, ibidem, p 8. Também vai nesse sentido FONSECA, Isabel Celeste M/ AFONSO, Osvaldo Gama, op. cit., p. 51. 
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1.2. Separação de Poderes 

A doutrina da separação de poderes tem origens10 que remontam a Aristóteles, com a teoria da 

Constituição mista11 e que passam pela rule of law12, pelos quatro poderes de John Locke13, em que 

existia a separação de poderes com supremacia do legislativo, pela teoria dos checks and balances14, 

pelos três poderes de Montesquieu15, pela separação orgânica-funcional apresentada por Rousseau16, 

passando depois pela judicial review17, até se chegar ao Estado de direito contemporâneo. Os Estados 

de direito adicionaram, maioritariamente, um novo órgão, no que toca à separação de poderes: o 

Tribunal Constitucional. Nesse sentido, Javier Pérez Royo18 diz-nos que o Estado Constitucional, 

desde as suas origens até aos nossos dias, tem-se articulado em torno de uma divisão tripartida de 

poderes, divisão esta que introduziu uma nova instituição, sobretudo depois da Segunda Guerra 

Mundial: o Tribunal Constitucional.  

O Estado Constitucional tem por base a ideia de que o poder não é exercido por um único órgão. 

A razão de ser do Estado Constitucional é instituir uma sociedade política de liberdade e, para tal, é 

preciso separar o poder, pois, estando ele separado, isso constituiria o travão de cada poder, 

representado num sistema de freios e contrapesos (checks and balances)19. O princípio da separação 

de poderes é tão importante na estrutura do Estado democrático que a declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1798) o proclamou caraterística essencial e decisiva do conceito de 

Constituição20.     

 

 

                                                 
10 Sobre as origens do princípio da separação de poder, ver também: MACHADO, Jonatas E. M., Costa, Paulo Nogueira 

da e HILÁRIO, Esteves Carlos – Direito constitucional angolano. 2ª Edição. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, pp. 224-225. 
E ainda: FRANÇA, Adriano Bernardo de –Separação dos poderes, parlamento e ativismo judicial: análise jurídico-
constitucional sobre a relação entre o fenômeno do ativismo judicial e a atuação do parlamento na realidade brasileira: Dissertação 
de Mestrado da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2013, pp.14-40. 

11 PIÇARRA, Nuno – Separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: Um contributo para o estudo das suas 
origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989, pp. 33-34. 

12 Sobre o significado de The rule of law, ver: CANOTILHO, J.J. Gomes – Direito constitucional e teoria da constituição. 
7ª Edição. 14ª Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003, pp 93-94. 

13 Os quatros poderes eram: legislativo, executivo, federativo, prerrogativa, sobre os quatro poderes ver CANOTILHO, 
J.J. Gomes, op. cit., pp. 578-581. Cfr. PIÇARRA, Nuno, op. cit., pp. 63-74. 

14 PIÇARRA, Nuno, op. cit., p. 83. 
15 Legislativo, executivo, judicativo. Cfr. CANOTILHO, J.J. Gomes, op. cit., pp. 578-581. Cfr. também: PIÇARRA, Nuno, 

op. cit., pp. 89-122. 
16 Cfr. PIÇARRA, Nuno, op. cit., pp. 125-139. 
17 IDEM, op. cit., p. 202. 
18 PÉREZ ROYO, Javier – Tribunal Constitucional y division de poderes. In: Temas Clave de la Constitución Española. 

Madrid: Tecnos, 1988. 
19 Cfr. WEBBA, Mihaela Neto – Os poderes do presidente da república no sistema jurídico-constitucional e político angolano. 

Dissertação de mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, Direito Constitucional, apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, p. 24. Sobre checks and balance, Cfr. VASCONCELOS, Pedro C. Bacelar de – A separação dos 
poderes na constituição americana: Do veto legislativo ao executivo unitário: a crise regulatória. In: Studia Jurídica, 4. Coimbra: 
Coimbra Editora, pp. 29-35. 

20 Artigo 16º, Cfr. VIANA, Leilson Soares – Interpretação constitucional e ativismo do poder judiciário: Os limites da 
interpretação criativa dos tribunais constitucionais. Dissertação de mestrado. Coimbra, 2010, p. 75. Cfr. WEBBA, Mihaela 
Neto, ibidem. 
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1.3. Justiça administrativa no quadro da separação de poderes 

Não obstante o entendimento clássico do princípio da separação de poderes (a teoria de 

Montesquieu21), a realidade hoje vivida mostra-se diferente em alguns estados. Dada a complexidade 

do mundo contemporâneo, exige-se um judiciário mais participativo, capaz de decidir os conflitos 

que surgem na sociedade. Assim, alteram-se as funções clássicas dos juízes, que se tornam também 

responsáveis pelas políticas de outros poderes estatais. Estes têm o dever de orientar as suas atuações 

de forma a assegurar a integridade da Constituição e do respeito pelos cidadãos nas democracias 

contemporâneas22. A este respeito, Helmut Simon23 diz-nos que, se a própria Constituição introduz 

uma jurisdição constitucional dotada de amplas competências, perde-se o sentido da duvidosa 

intenção de separar bruscamente direito e política. 

J. C. Viera de Andrade considera que o princípio da separação de poderes, na medida em que 

separa o poder executivo do judicial, traz limitações à justiça administrativa, como resulta, por 

exemplo, para a justiça constitucional, visto que o juiz não pode pura e simplesmente ignorar nem 

substituir-se à competência e à autoridade própria das decisões jurídico-públicas da administração, 

do mesmo modo que o juiz constitucional tem de respeitar a competência e a autoridade própria do 

legislador24. 

Podemos verificar que hoje o quadro da justiça administrativa se alterou, de maneira que o 

princípio da separação de poderes já não implica limitações à justiça administrativa como implica, por 

exemplo, para a justiça constitucional. Hoje, as limitações na justiça constitucional são maiores do 

que na justiça administrativa. Podemos verificar que na justiça administrativa já se admite ao juiz 

substituir-se na competência e autoridade próprias das decisões jurídico-públicas da administração. J. 

C. Viera de Andrade achava que, se isso acontecesse, seria uma clara violação do princípio da 

separação de poderes25, o qual, relembremos, servia de limite.  

O princípio da separação de poderes aparecia-nos como limite funcional da jurisdição 

administrativa. Entendia-se que, em nome da divisão dos poderes, os tribunais não deveriam condenar 

a Administração nem dirigir-lhe injunções. O princípio da plena jurisdição, decorrente do contexto 

constitucional, obriga, na atualidade, a que o legislador reconheça ao juiz administrativo todos os 

poderes, incluindo, obviamente, os de condenação e de injunção26. Miguel Beltran mostra que hoje 

alguns dos limites aos poderes do juiz administrativo não são senão questões de vocabulário27. 

                                                 
21 Sobre a clássica separação dos poderes de Montesquieu, Cfr. RIBEIRO, Adolpho José – As estruturas funcionais públicas 

e a atuação do poder judiciário: Uma análise sobre as origens dos três poderes e os limites da justiça constitucional contemporânea. 
Tese de mestrado da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2012, p. 55 e ss.  

22 Cfr. VIANA, Leilson Soares, op. cit., p.76. 
23 SIMON, Helmut – La jurisdicción constitucional. In: Manual de derecho constitucional, BENDA et alii (traducción de 

Antonio Lopez Pina). Madrid, 2002, p. 849.  
24 VIERA DE ANDRADE, José Carlos. Op. Cit., pp. 79-80, VIERA DE ANDRADE, José Carlos – Direito administrativo 

e fiscal: lições ao 3º ano do curso de 1996/9. Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pp. 69-70. 
25 Idem. 
26 IDEM – Âmbito e limites da jurisdição administrativa. In: Cadernos de justiça administrativa. N.º 22, Cejur, Braga, 

Julho/Agosto de 2000, p. 8. 
27 BELTRAN DE FELIPE, Miguel - El poder de sustitucion en la ejecucion de las sentencias condenatorias de la 

administracion. Editorial Civitas, Madrid, 1995.p. 51 ss 
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Por isso, hodiernamente, vem-se afirmando que a justiça administrativa deixou de ser uma 

jurisdição limitada, por causa do aumento dos poderes de cognição, decisão e superpoder de 

substituição do juiz administrativo. 

É evidente que podemos falar, neste campo, de ativismo judicial. A violação do princípio da 

separação de poderes é clara. Chamaremos aqui aquilo a que Alves Correia e Benedita Urbano 

chamam de novas técnicas decisórias dos juízes, para fazermos a ligação com as sentenças intermédias, 

concretamente, as decisões manipulativas de tipo substitutivo, que para estes autores se enquadram 

num criativismo, hard ou patológico ativismo judicial. Também podemos falar aqui das injunções28. 

A este respeito, Viera de Andrade recorda-nos que o juiz e a jurisprudência administrativa oscilam 

entre a autocontenção e o ativismo judicial: entre a quase irrelevância prática de uma condenação 

puramente genérica e a interferência intrusiva nos poderes de avaliação e de escolha da Administração 

decorrente de uma condenação excessiva, o que claramente exige uma pilotagem cuidadosa29. 

O que o legislador apenas acautelou diante do poder de substituição foi a autocontenção do juiz 

administrativo, perante a reserva de discricionariedade da administração30, no quadro de uma divisão 

já desequilibrada dos poderes. 

O princípio da separação de poderes não implica, modernamente, uma proibição absoluta ou 

sequer uma proibição-regra de o juiz condenar, dirigir injunções ou orientações, intimar, sancionar, 

proibir ou impor comportamentos à administração, nem tão pouco a de o juiz substituir-se à 

administração, o que ofende o núcleo essencial e a autonomia desta, designadamente quando está em 

causa a prática de atos administrativos31.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Cfr. CORREIA, Fernando Alves – Direito constitucional: A justiça constitucional. Coimbra: Almedina Editora, 2001, pp. 

99-109, 132. Cfr. URBANO, Maria Benedita – Curso de justiça constitucional: evolução histórica e modelos do controle da 
constitucionalidade. Coimbra: Almedina, 2013, pp. 76-79, 84-85. 

29 VIERA DE ANDRADE, José Carlos – Os poderes de cognição e de decisão do juiz no quadro do actual processo 
administrativo de plena jurisdição. In: Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 101, Cejur, Braga, Setembro/Outubro de 2013, 
p.39. 

30 IDEM – A justiça administrativa (lições), op. cit., p 81. IDEM – Direito administrativo e fiscal: lições ao 3º ano do curso de 
1996/9. Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p. 71. 

31 IDEM – A justiça administrativa (lições), op. cit., p. 88. IDEM – Direito administrativo e fiscal: lições ao 3º ano do curso 
de 1996/9, op. cit. p. 75. 
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CAPITULO II 

PODER DE SUBSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 

 

2.1. Fenómeno de substituição: evolução histórica até ao Estado Constitucional 32 

Conforme mostra Paulo Otero, toda e qualquer sociedade política tem sempre regras que 

asseguram a continuidade dos serviços públicos em circunstância de impossibilidade de exercício do 

poder pelos seus entes normais, seja por morte, ausência, impedimento, demissão, renúncia ou 

situações de exceção. Isto não suscita grande controvérsia33, já que o fenómeno da substituição 

sempre existiu.  

Em termos históricos, o tema da substituição faz com que, em consequência de qualquer 

vicissitude no titular de uma estrutura decisória, este venha a ser substituído por outrem, que 

normalmente é uma autoridade superior34. O fenómeno da substituição começou como um 

fenómeno dentro do mesmo órgão. A substituição pode ser encontrada no direito romano, no direito 

canónico, no exercício do poder real, nos ofícios públicos. 

No direito romano, sendo o rei único e vitalício, a natureza não hereditária da monarquia 

originava que, por morte, se abrisse um processo de vacatura do trono até à designação do novo rei 

(interregnum), passando o poder para o Senado, o qual sorteava um senador que, durante cinco dias, 

exerceria a autoridade real (interrex), devendo este propor um cidadão para rex. O interregnum viria a 

tornar-se uma instituição típica dos momentos de vacatura da magistratura suprema, competindo ao 

interrex os poderes que normalmente seriam confiados ao titular definitivo. 

O rei podia utilizar poderes de substituição sobre a competência de todas as magistraturas. Por 

isso, apesar de ser uma faculdade normalmente admissível, seria apenas excecionalmente utilizada em 

áreas objeto de ordens ou instruções imperiais. Paulo Otero questiona-se se, 

 “relativamente aos seus funcionários auxiliares, sendo estes destituídos de poderes próprios, uma vez 

que pertencia ao imperador a totalidade da competência, a questão da substituição não se colocaria tanto 

no sentido de este se substituir ao exercício de poderes pertencentes aqueles, antes se poderia equacionar 

em sentido inverso: os funcionários auxiliares exercerem poderes pertencentes ao imperador”35.  

No direito canónico, o Papa é designado Vigário de Cristo, significando isto que o sumo 

pontífice representa, ou faz as vezes, de Cristo, no governo da igreja, sendo na terra o seu chefe. 

Deste modo, entende-se que o Papa tem um estatuto vicarial ou substitutivo do papel de Cristo no 

governo supremo da igreja, exercendo o seu poder em nome e no lugar de Cristo. A igreja é uma 

sociedade instituída por vontade divina: Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores a plenitude dos 

poderes necessários à concretização das funções da igreja, o que faz com que não se adote uma 

                                                 
32 Bibliografia principal OTERO, Paulo – Poder de substituição em direito administrativo: Enquadramento dogmático-

constitucional. Vol. I. Lisboa: Lex Editora, 1995. 
33 OTERO, Paulo – Poder de substituição em direito administrativo: Enquadramento dogmático-constitucional. Vol. I. Lisboa: 

Lex Editora, 1995, p. 139. 
34 Ibidem, p. 139 e ss. 
35 Ibidem, p. 151 



VERBO jurídico Justiça administrativa no quadro da separação de poderes – o poder da substituição do ato administrativo  : 8 
 

conceção democrática de soberania proveniente do povo, antes se encontrando a soberania no próprio 

Cristo, conceção alheia à teoria liberal da separação de poderes.  

O Papa pode sempre, quando e como quiser, decidir sobre todas as matérias sem o Colégio 

Episcopal. Pelo contrário, não pode nunca o Colégio Episcopal agir sem o Papa (aliás, sem Papa não 

há Colégio) nem decidir nada contra a vontade do Sumo Pontífice.  

Podemos assinalar, pois, que, quer no direito romano quer no direito canónico, a substituição 

ocorre dentro do mesmo organismo, sendo que os superiores substituem os subalternos. 

Relativamente à substituição e ao exercício do poder real, este sofreu influência romano-

canónica. Neste ponto, falaremos do exercício do poder real português anterior ao 

constitucionalismo. 

O rei situava-se em plano superior à lei positiva, verdadeira expressão de uma ideia de soberania, 

conferia-lhe um estatuto de plenitude de poderes que o habilitava, por isso mesmo, a derrogar 

quaisquer regras de competência. Em princípio, tendo a legalidade no próprio monarca sua fonte, esta 

não constituía um limite externo: a intervenção substitutiva do rei nunca violava a legalidade positiva, 

podendo estender-se sobre quaisquer matérias, em relação a qualquer órgão, a título de decisão 

primária ou resultar de avocação directa ou da interposição de recurso de anteriores decisões de 

órgãos subalternos. 

A conceção jurisdicionalista do poder permitia ao rei servir-se de mecanismos tipicamente 

judiciais para afirmar a supremacia real em áreas materialmente integrantes da função administrativa. 

Esta conceção possibilitou o acesso ao rei de todas as decisões das restantes estruturas decisórias, 

fossem elas de natureza judicial ou administrativa. 

O problema da substituição também se deu a respeito dos poderes do rei, em variadas situações, 

por exemplo: 1- Menoridade do rei, que permitia o poder ser exercido por terceiros; em Portugal, o 

suprimento da menoridade do rei colocou-se em relação a quatro casos: D. Sancho II, D. Afonso V, 

D. Sebastião e D. Afonso VI. 2- Doença (física ou mental) do rei, quando esta fosse de caráter 

permanente ou temporário;  Portugal conheceu dois casos: D. Sancho II e D. Afonso VI. 3- Vacatura 

do trono, somente duas situações são reconduzíveis a vacatura: por um lado, a crise de 1383, que se 

seguiu à morte de D. Fernando e que originou a aclamação popular do Mestre de Avis como regedor 

e defensor dos reinos; por outro lado, a crise de 1580, subsequente à morte do Cardeal D. Henrique 

e que levou à nomeação dos Governadores e Defensores do reino. 4- Ausência do rei, vários monarcas, 

em diversas situações e em variável número, se ausentaram do país; por exemplo, D. João I, a partida 

da família real para o Brasil em 1807. 5- Urgência e necessidade, assumindo claro estatuto excecional, 

encontramos apenas um único caso, trata-se da Carta Régia36 de 6 de setembro de 1616.  

Os ofícios públicos estavam intimamente ligados a uma relação privada entre os monarcas e os 

respetivos titulares, traduzindo um privilégio ou uma honra para estes últimos. A utilização da 

atribuição dos ofícios públicos como forma de compensação por serviços prestados a coroa convertia 

os seus destinatários em titulares de uma dignidade honorífica concedida pelo monarca e sujeita a um 

                                                 
36 Autorizava a que, em alguns negócios, em que no devido tempo o rei não podia assinar, as assinaturas fossem feitas, desde 

que respeitassem a negócios de justiça, pelos Desembargadores do Paço, Vereadores da Fazenda ou outras autoridades.  
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rendimento. Esse rendimento era, porém, entendido como acessório da honra e não como retribuição 

do exercício dos poderes de autoridade. 

Entraremos, agora, no constitucionalismo. Sabendo que existiram Constituições monárquicas37 

e republicanas, falaremos apenas da segunda.   

Diferente das constituições monárquicas, as constituições republicanas são caraterizadas por 

uma maior simplicidade nos processos de substituição do Presidente da República (PR), impedido 

ou impossibilitado de exercer funções, não existindo aqui as situações de menoridade. 

Um primeiro mecanismo de substituição do PR foi conferido a todos os Ministros, 

conjuntamente com a plenitude do poder executivo. Esta solução foi acolhida pela Constituição de 

1911 e pela versão inicial da Constituição de 1933. A revisão constitucional de 1935 atribuiu ao 

Presidente do Conselho o poder de substituir o PR ou, na falta daquele, ao Presidente da Assembleia 

Nacional (revisão constitucional de 1971). Na Constituição de 1976, competia ao Presidente da 

Assembleia Nacional, salvo se esta estivesse dissolvida, caso em que a presidência seria assumida por 

um membro do Conselho da Revolução. A revisão constitucional de 1982 fez desaparecer a referência 

às situações de ausência e, extinto o Conselho da Revolução, passou-se como órgão vicário o 

presidente da Assembleia da República. 

O poder de substituição ao nível da relação hierárquica depara na doutrina portuguesa com duas 

conceções antagónicas: segundo uns, a competência do superior hierárquico compreende a 

competência do subalterno, dai resultando admissibilidade geral de um poder de substituição; 

segundo outros, em princípio, a competência do superior não envolve a do subalterno, sendo o poder 

de substituição uma faculdade excecional do órgão superior, sempre dependente de autorização legal.  

No Estado constitucional português assiste-se à substituição do superior hierárquico pelo 

subalterno quando a lei autoriza ou quando aquele seja o funcionário imediato, sendo o mais antigo, 

isto em decorrência do princípio da irrenunciabilidade e inalienabilidade da competência (Art. 29.º e 

41.º ambos do CPA). 

 

2.2. Ato discricionário e vinculado   

A realização administrativa do direito transporta sempre uma vertente criadora, ainda que em 

causa esteja o exercício de uma atividade vinculada. É certo que o uso de poderes discricionários dá 

azo a valorações do agente38. No Estado de direito, há lugar para a discricionariedade administrativa, 

instrumento fundamental para a sua realização e para a realização da justiça no caso concreto39. 

                                                 
37 Existia a proibição de qualquer autoridade avocar as causas pendentes. Neste sentido, garantia-se o princípio da separação 

de poderes (conferindo ao poder judicial um espaço reservado de decisão, insuscetível de avocação pelo parlamento ou pelo 
poder executivo), exclui-o a avocação de causas entre juízes e a proibição de avocação de causas constitui norma garantística 
dos cidadãos (ninguém é sentenciado senão por autoridade competente).        

38 MONIZ, Ana Raquel Gonçalves – A discricionariedade administrativa: reflexões a partir da pluridimensionalidade da 
função administrativa. In: O Direito, Ano 144º 2012 III. Coimbra: Almedina Editora, 2012, p. 613. 

39 SOUSA, António Francisco de – O controlo jurisdicional da discricionariedade e das decisões de valoração e prognose. In: 
Reforma do contencioso administrativo: O debate universitário (trabalhos preparatórios) / Ministério da Justiça Gabinete 
de Política Legislativa e Planeamento, Vol. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 404. Também vai nesse sentido MONIZ, 
Ana Raquel Gonçalves, op. cit., p. 602.  
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 Mauro Cappelletti40, reconhecendo que em todo o ato de interpretação existe um certo grau de 

criatividade, defende que a discricionariedade não deve ser confundida com a total liberdade do 

intérprete: discricionariedade não quer dizer necessariamente arbitrariedade. O poder discricionário 

nunca deve ser entendido como uma carta em branco, mas como uma ordem para a realização da 

justiça no caso concreto. Não há pois discricionariedade livre, mas sempre e apenas discricionariedade 

funcional, exercida nos limites do direito e de acordo com os deveres e limitações próprios da 

função41. 

Compreende-se que o chamado poder discricionário corresponde simplesmente ao 

cumprimento do dever de alcançar a finalidade legal, depreendendo-se, então, que o que há é um dever 

discricionário em vez de um poder discricionário42.  

A fonte da discricionariedade é a própria lei: aquela só existe nos espaços deixados por esta, 

espaços esses de atuação livre da Administração previamente legitimado pelo legislador, v. g., entre 

pelo menos duas alternativas abertas pela norma aplicada, isto quando o administrador pode deferir 

ou indeferir algo, praticar tal ou tal ato. 

Também podemos integrar aqui os casos em que a lei prevê determinada competência, mas não 

estabelece a conduta a ser adotada. 

O ato será vinculado quando a lei, ao descrevê-lo, utilizar noções previstas, vocábulos unívocos, 

conceitos matemáticos, que não dão margem a qualquer apreciação subjetiva, v.g., terá direito à 

aposentadoria o funcionário que completar 35 anos de serviço público ou 70 anos de idade. Haverá 

atuação vinculada e, portanto, um poder vinculado, quando a norma a ser cumprida já predetermina, 

e de modo completo, qual o único e possível comportamento que o administrador estará obrigado a 

tomar perante casos concretos cuja compostura esteja descrita, pela lei, em termos que não ensejam 

dúvida alguma quanto ao seu objetivo reconhecimento43. O ato é vinculado por a lei estabelecer 

apenas um objeto como possível para atingir determinado fim. Trata-se, na verdade, de uma 

imposição ao agente no sentido de não se afastar do que a lei estritamente dispõe, caso o agente 

verifique a ocorrência do facto que dá origem ao ato administrativo, o seu dever é executa-lo nos 

exatos termos previstos na lei. 

Encontramos aqui a chamada redução da discricionariedade a zero, conhecida como eliminação 

da discricionariedade. A doutrina considera que o legislador confere à administração o poder para se 

orientar por critérios de mérito. Das concretas circunstâncias do caso decorre que apenas uma solução 

se revela juridicamente viável44. 
  

                                                 
40 Crf.  CAPPELLETTI, Mauro – Juízes legisladores? (Tradução Carlos Alberto Álvaro de Oliveira). Título original: 

Giudici Legislatori? Porto Alegre: Sérgio António Fabris Editor, 1993, pp. 23-24, 73-81 ta. 
41 SOUSA, António Francisco de, op. cit., ibidem.  
42 MELLO, Celso Antônio Bandeira de – Discricionariedade e controlo jurisdicional. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

p.15. 
43 Ibidem, p. 9.  
44 MONIZ, Ana Raquel Gonçalves, op. cit., pp. 617-618.  
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2.3. Tutela jurisdicional efetiva 

A revisão constitucional de 1997 reformulou o Art. 268.º, em concreto os seus números 4 e 5, 

sendo que nesta nova redação foi reafirmado o princípio da tutela jurisdicional efetiva, o qual exige 

que a todo e qualquer interesse do particular digno de proteção jurídica corresponda um meio de 

satisfação processual junto da jurisdição administrativa45.  

Essa garantia põe especiais exigências, pois está normalmente em causa uma relação entre um 

particular e uma entidade dotada de um poder público, circunstância que ganha relevo quando se trata 

de executar uma sentença desfavorável à autoridade  administrativa. O princípio da tutela jurisdicional 

efetiva é reafirmado no Art. 2.º, n.º 2 do CPTA. De referir que este princípio, em matéria 

administrativa, não se refere apenas aos direitos dos cidadãos na sequência da previsão constitucional, 

mas estende-se à proteção do interesse público e dos valores coletivos, designadamente daqueles 

valores e bens constitucionalmente protegidos, como a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o 

ordenamento do território, a qualidade de vida, o património cultural e os bens de domínio público46.     

O Art. 163.º, n.º 4 e 5 do anteprojecto do CPTA introduziu uma inovação a que Mário Aroso 

de Almeida diz ser “meritória”, configurando situações que permitem ao tribunal emitir título capaz 

de produzir efeitos em substituição do ato administrativo ilegalmente omitido47. Enquanto Mário 

Aroso a acha meritória, Barbosa de Melo faz um questionamento interessante: por que é que, no 

Estado de direito dos nossos dias, cresce o sentimento da necessidade de tutela jurisdicional dos 

cidadãos? Pergunta a que respondeu da seguinte forma: “A resposta completa não sei, seria descabido 

fingir conhecer, pois exige a análise e dilucidação de uma complexíssima pluralidade de fatores 

políticos, sociais, e culturais que lhe escapam”48.   

A jurisdição administrativa deixa, na verdade, de ser uma jurisdição de poderes limitados, o que 

implica a superação da tradicional inibição em reconhecer aos tribunais administrativos amplos 

poderes de condenação da Administração. Com efeito, a tutela jurisdicional só é efetiva se for capaz 

de proporcionar a emissão de sentenças de condenação, dirigidas contra a Administração. Os 

tribunais administrativos também passam a ter o poder de fixar, quando sejam chamados a condenar 

a Administração, o prazo dentro do qual os deveres devem ser cumpridos e, quando tal se justifique, 

para assegurar o respetivo cumprimento, o poder de impor diretamente aos titulares dos órgãos 

responsáveis uma sanção pecuniária compulsória, isto é, o dever de pagar uma quantia em dinheiro 

por cada dia de atraso em relação ao prazo fixado para o cumprimento (Art. 169.º do CPTA)49.  

 

                                                 
45 BARBOSA, Paula – A acção de condenação no acto administrativo legalmente devido. Lisboa: AAFDL, 2007, p.13 
46 VIERA DE ANDRADE, José Carlos. A justiça administrativa (lições), op. cit., p.145 e ss. 
47 ALMEIDA, Mário Aroso de – Pronúncia judiciais e sua execução na reforma do contencioso administrativo. In: Cadernos 

de justiça administrativa, n.º 22, Cejur, Braga, Julho/Agosto de 2000, p. 71. 
48 MELO, Barbosa de – Parâmetro constitucional da justiça administrativa. In: Reforma do Contencioso Administrativo. 

Ministério da Justiça, Volume I – O debate universitário. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 381. 
49 ALMEIDA, Mário Aroso de – Considerações sobre o novo regime do contencioso administrativo. In: Stvdia ivridica, 86. 

Colloquia; 15, Colóquio A Reforma da Justiça Administrativa. Coimbra, 2004, p. 22. Sobre conceito de sanção pecuniária 
compulsória ver também GONÇALVES, Pedro Costa, Direito Administrativo da Regulação, texto dedicado a Homenagem 
à memória do Professor Marcello Caetano, FDUL,p.26 ss 
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2.4. Condenação a prática do ato devido 

A consagração plena do princípio da tutela jurisdicional efetiva no novo regime de processo 

administrativo trouxe consigo um substancial alargamento dos poderes de pronúncia do julgador, 

nomeadamente ao nível da direta intervenção no domínio da atividade administrativa. Expressão desta 

maior ingerência dos tribunais administrativos nos domínios de atuação da Administração constitui, 

desde logo, o novo processo declarativo de condenação desta última à prática dos atos legalmente 

devidos. Com efeito, neste novo meio processual, o tribunal pode determinar o conteúdo e o alcance 

do ato que a Administração deve praticar e que havia sido ilegalmente omitido ou recusado50. Viera 

de Andrade diz-nos que a possibilidade de condenação da Administração à pratica do ato devido 

“significa uma mudança fulcral de entendimento da separação de poderes neste domínio, assegura-se a 

plenitude dos poderes jurisdicionais e a tutela jurisdicional efectiva dos cidadãos no máximo grau 

admissível num sistema de administração executiva”51.  

O poder de condenar a Administração à emissão de atos administrativos ilegalmente omitidos 

ou recusados é uma das dimensões em que se concretiza o princípio da plena jurisdição dos tribunais 

administrativos52. Esta nova ação é quase decalcada da ação alemã (verpflichtungsklage, traduzida pela 

doutrina espanhola como acción obligacional). Na medida em que se consagrou esta ação de 

condenação quer face aos indeferimentos ou omissões da Administração, esta ação é integrada no 

CPTA como um dos subtipos da chamada ação administrativa especial53.  

O ato legalmente devido tem que ser exigido por lei e exigível no caso concreto, o que implica 

que o deferir ou o agir da Administração sejam legalmente exigíveis, sendo deste modo a recusa ou 

omissão ilegal, ou seja, quando existe vinculação quanto a prática do ato54.  

  Esta ação tem como objecto55 a pretensão do interessado (Art.66.º, n.º 2) e não o ato 

administrativo de indeferimento, pois já não nos encontramos no recurso de anulação. Tem como 

pressupostos56: 1 – A omissão da prática do ato requerido no prazo legalmente estabelecido para a 

decisão (Art. 67.º, n.º1, a)). 2 – Indeferimento de mérito (indeferimento da pretensão Art. 67.º, n.º 

1, b)). 3- Recusa de apreciação do requerimento (rejeição liminar Art. 67.º, n.º4, c)).   
  

                                                 
50 PEREIRA, Duarte Amorim – A Execução Substitutiva no Novo Regime de Processo Administrativo. In: Verbo Jurídico, 

Setembro de 2007, pp. 24-25. 
51 VIERA DE ANDRADE, José Carlos – A acção de condenação a prática de acto devido. In: Boletim da Faculdade de 

Direito: Studia Iuridica, 86. Coimbra: Universidade de Coimbra, p.169. 
52 Cfr. CADILHA, António – Os poderes de pronúncia jurisdicionais na acção de condenação à prática de acto devido e os 

limites funcionais da justiça administrativa. In: Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, vol. II, Faculdade 
de Direito da Universidade Lisboa. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p.171. 

53 BARBOSA, Paula, op. cit., pp. 10 e 16. 
54 Ibidem. pp. 89-90. 
55 Sobre o objecto, ver: VIERA DE ANDRADE, José Carlos. op. cit., pp. 171-172. 
56 Sobre os pressupostos, ver: IDEM, ibidem, pp. 172-174. 
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2.5. Poderes de substituição do ato administrativo 

Chegado a este ponto, vamos analisar o modo como na reforma do contencioso administrativo 

foi configurado o ponto de equilíbrio entre dois grupos de imperiosos valores constitucionais: por 

um lado, o princípio da separação de poderes (Art. 111.º da CRP), que exige que a cada poder estadual 

caiba um domínio funcional ou de competências reservado; por outro, os princípios da legalidade e 

da tutela jurisdicional efetiva (consagrados nos artigos 20.º e 268.º, n.º 4, da CRP)57. 

Vamos concentrar-nos na inovação que Paula Barbosa diz ser “essencial”, concretamente, a 

possibilidade do Tribunal substituir-se à Administração na emissão do ato devido, quando este tenha 

um conteúdo vinculado. Este poder não foi previsto a nível declarativo, mas ficou consagrado no 

plano executivo, ainda que limitado aos atos de conteúdo vinculado58. O exercício do poder de 

substituição da Administração pelo tribunal é uma medida de execução coativa de ultima ratio, dado 

que pressupõe que se frustrou a expetativa de cumprimento espontâneo da sentença exequenda59 e 

por outra via – no caso da execução para prestação de facto ou de coisa, a não execução por superior 

hierárquico ou pela tutela com poderes de superintendência60 – não se assegurou igualmente a 

finalidade da decisão. Esta substituição judicial da Administração não é livre e depara-se, de facto, 

com alguns obstáculos, sobretudo ao nível dos princípios jurídicos tradicionais inerentes à 

organização do próprio Estado de direito61. 

O incumprimento de uma sentença pela Administração condenada significa uma violação ao 

princípio da legalidade (preceito constitucional), e portanto o rompimento de um dos pontos de 

equilíbrio da constituição. Isto pressupõe que se alterem as relações entre a Administração e os órgãos 

jurisdicionais, e, em definitivo as regras de separação de poderes, quando a Administração se recusa a 

executar a coisa julgada transforma a natureza da sua relação com o juiz, essas regras quebradas 

obrigam a um restabelecimento do equilíbrio roto. Restabelecimento que se traduz no facto de os 

tribunais garantirem tanto a integridade do sistema constitucional como a legalidade da atuação 

administrativa, provendo a substituição do ato legalmente devido62.   

O Estado Social de Direito exige que a administração pública seja detentora de um espaço de 

livre decisão. Os titulares dos órgãos públicos defrontam-se, frequentemente, com a chamada reserva 

económica do possível, tendo de optar, dados os constrangimentos financeiros, por privilegiar uns em 

detrimento de outros, o que implica, necessariamente, uma capacidade de escolha que o legislador 

                                                 
57 CADILHA, António, op. cit., p.161. 
58 BARBOSA, Paula, op. cit., p. 127. O poder exclusivo de executar as suas próprias sentenças diante da Administração 

pública condenada faz com que o juiz administrativo disponha, não só do poder de ordenar à entidade pública condenada que 
adote, no plano dos fatos, as condutas necessárias ao restabelecimento da situação anterior à ilegalidade cometida e 
condenada, como também o poder de se substituir à própria Administração na prática dos atos necessários a essa 
reconstituição natural, para além, também, do poder de encarregar terceiros de assegurar o cumprimento da sentença 
exequenda. PEREIRA, Duarte Amorim, op. cit., p. 25. 

59 VIERA DE ANDRADE, José Carlos – A justiça administrativa (lições), op. cit., pp. 377-379. 
60 No regime anterior não havia mecanismos que obrigassem a Administração a dar cumprimento à sentença; Fernanda 

Maçãs chama a “isto remeter a questão para mero beneplácito da administração”. Cfr. MAÇÃS, Maria Fernanda dos Santos 
– A suspensão judicial da eficácia dos actos administrativos e a garantia constitucional da tutela judicial efectiva. In: Studia 
Juridica n.º 22. Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 238. 

61 Ibidem, p.26. 
62 BELTRAN DE FELIPE, Miguel. Op. Cit.,pp.173-210 
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não pode nem deve eliminar63. O que nos leva aos casos de discricionariedade. Como já referimos, 

poder discricionário é aquele conferido por lei ao administrador público para que, nos limites nela 

previstos e com certa parcela de liberdade, adote no caso concreto soluções justas. O fundamento 

desse poder é o princípio constitucional da separação dos poderes, que prevê a existência de atos 

reservados a cada um dos poderes e, por essa ordem, os atos discricionários não são alvos do poder 

de substituição (ato discricionário = reserva administrativa, princípio da separação de poderes; ato 

vinculado = reserva legal, princípio da legalidade). 

Poderá parecer infundado ou sem sentido o seguinte questionamento. Porque é que só se vê o 

princípio da separação de poderes nos casos de discricionariedade e nos casos vinculados não? Será 

por pensarmos que aquilo que é criado por lei não é capaz de violar o princípio da separação de 

poderes, pelo facto de ser a própria lei a criá-lo? Tomemos como exemplo os Assentos, que, não 

obstante a sua criação ter sido por lei, chegou-se à conclusão de que eram inconstitucionais, porque 

violavam o princípio da separação de poderes. 

A evolução que se verifica no Estado Social de Direito é acompanhada por uma reformulação da 

teoria da separação de poderes. Perante o reconhecimento de que a atividade administrativa nem 

sempre é aplicadora e executória da lei, mas também constitutiva e criativa de direito, torna-se 

inadequado reduzir o princípio da separação de poderes à exigência de total separação entre aquelas 

funções. A conceção simplista de que o legislador cria todo o direito, o administrador apenas executa 

e o juiz controla é posta em causa. Assim, aquele princípio passa a ser entendido num sentido não 

mecanicista, que promove uma interdependência e colaboração entre as várias funções estaduais, no 

quadro de um sistema de checks and balances, que visa evitar a excessiva concentração de poder num 

ou nalguns dos órgãos do poder público.  

“Essa interdependência orgânica-funcional que carateriza a configuração actual do princípio da 

separação de poderes não exclui, no entanto, a ideia de que cada função do Estado continua a ter de ser 

predominantemente exercida por um certo tipo de poder, isto significa que não é possível atribuir a um 

outro órgão tarefas que possam privar o detentor principal de uma certa função daquele núcleo material 

essencial de competências, sem o qual perderia a sua especialização funcional” 64. 

A tutela jurisdicional efetiva, aliada à ação de condenação a prática do ato devido, traz à tona a 

ideia de que estas ferramentas conferem ao juiz poderes de injunção para impor diretamente a 

constituição pela administração de situações jurídicas administrativas na esfera dos particulares, 

podendo atingir o núcleo essencial da função administrativa65. 

Uma coisa é o exercício da jurisdição administrativa tomando por objeto a função administrativa 

e, outra, a função administrativa ela própria. A assunção pelo juiz de competências administrativas é 

indesejável por implicar o exercício pelo tribunal de poderes para os quais não dispõe dos necessários 

requisitos de funcionalidade, verificando-se deste modo uma inadequação funcional dos tribunais 

para o exercício substitutivo das competências materiais essencialmente administrativas66. 
                                                 

63 Cfr. CADILHA, António, op. cit., p. 165. 
64 Idem.  
65 Ibidem, p.161. 
66 Ibidem, p. 169. 
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Barbosa de Melo acha que o facto de os cidadãos comuns se virarem para os tribunais em busca 

de remédios leva o poder judicial a uma eminente absolutização que traz no ventre, como cavalo de 

Troia, riscos e perigos temerosos para a ideia do Estado de Direito e para os ideais democráticos. 

Nomeadamente: a anulação do poder executivo, que poderá pôr em causa valores essenciais da 

governação67.       

O poder de substituição judicial da Administração exige que o tribunal, embora não assumindo 

a posição constitucional e institucional da Administração, decida em vez da própria, fazendo o que 

esta deveria ter feito e não fez (ou seja, executando em seu lugar a decisão exequenda), de modo a dar 

plena satisfação aos direitos e interesses legítimos do cidadão interessado. Essa prerrogativa 

enquadra-se na teoria do chamado ativismo judicial como sendo uma situação de puro ativismo, onde 

a grande problemática é justamente evitar que aos tribunais se atribua um grande poder, capaz de 

invadir a esfera do poder que ele visa fiscalizar, ou seja, evitar com que o tribunal emita uma sentença 

substitutiva. Nesta teoria, o controlo judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o 

juiz se substitua ao administrador. Assim, não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos 

agentes administrativos. Este fenómeno ocorre maioritariamente nos tribunais superiores v.g., 

Tribunais Supremos e Tribunais Constitucionais, sendo nos dias de hoje uma das principais 

problemáticas enfrentadas pelos tribunais superiores de variadas ordens jurídicas68. 

   A Alemanha prevê há muito tempo a verpflichtungsklage, mas a nível de execução não foi tao 

longe quanto Portugal, pois não permite o poder substitutivo do Tribunal. Este passo não foi dado, 

limitando-se apenas a aplicação de sanção pecuniária compulsória69.    

O alargamento das vertentes estruturais dos poderes de pronúncia e os poderes em fase executiva 

do juiz traz consequências inevitáveis, criando uma zona de risco, possibilitando a intromissão do 

juiz na área decisória a que corresponde o exercício de competências próprias da Administração70. De 

modo a salvaguardar o ponto de equilíbrio entre os dois grupos de imperiosos valores constitucionais, 

o Legislador ordinário optou por introduzir alterações a nível do CPTA, as quais visam impedir a 

violação do princípio da separação de poderes, concretamente nos artigos 3.º, n.º 1 e 71.º, n.º 271. 

“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 atuação.” 

                                                 
67 MELO, Barbosa de, op. cit., pp. 384-385. 
68 Sobre ativismo judicial, consultar: LOURENÇO, Naldemar Miguel – Ativismo Judicial em Angola: Dissertação de 

Mestrado apresentada na Universidade de Coimbra. Coimbra, 2014. 
69 ALMEIDA, Mário Aroso de – Pronúncia judiciais e sua execução na reforma do contencioso administrativo. In: Cadernos 

de justiça administrativa, n.º 22, Cejur, Braga, Julho/Agosto de 2000, p. 72. Ver também BARBOSA, Paula, op. cit., p.127. 
70Cfr. CADILHA, António, op. cit., pp. 171-172. 
71 O Art. 71.º, n.º 2 usa a seguinte fórmula “formulação de valorações próprias do exercício da função administrativa”. A 

aplicação deste conceito deve ser reconduzida à noção geral de espaço de liberdade de atuação da Administração, margem de 
livre decisão administrativa que constitui o núcleo essencial da função administrativa, abarcando a discricionariedade e a 
indeterminação conceptual das normas administrativas que podem gerar espaços de avaliação e decisão da responsabilidade 
própria e autónoma da Administração, integrando a área de reserva da Administração. Cfr. CADILHA, António, op. cit., 
pp.174-188.  
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“2. Quando a emissão do ato pretendido envolva a formulação de valorações próprias do 

exercício da função administrativa e a apreciação do caso concreto não permita identificar apenas uma 

solução como legalmente possível, o tribunal não pode determinar o conteúdo do ato a praticar, mas 

deve explicitar as vinculações a observar pela Administração na emissão do ato devido.”  

Estes dois artigos estabelecem ainda que, de modo a respeitar o princípio da separação de 

poderes, os tribunais administrativos só poderão substituir o ato quando este for um ato vinculado, 

deixando de fora os atos discricionários.   

Marcelo Rebelo de Sousa e Mário Aroso de Almeida entendem que o princípio da separação de 

poderes tem de ser analisado numa perspetiva modernista, existindo cada vez mais intensa 

interdependência e interpenetração dos poderes do Estado entre si e que a reserva de um espaço de 

discricionariedade já nos parece por si só suficiente para assegurar o respeito por tal princípio 

fundamental. Ou seja, nenhum atentado ao princípio da separação de poderes se deverá recear se o 

poder de substituição se circunscrever aos domínios de estrita vinculação legal da Administração72. 

Ademais, João Pacheco Amorim acha que o que existe é um temor reverencial, e que esse temor não 

tem nos nossos dias mais razão de ser, se é que alguma vez teve. Quer os poderes de cognição, quer 

os poderes de decisão do juiz administrativo esgotam-se numa tarefa de pura execução de lei. Pelo 

que de modo algum se pode sustentar que em tais casos a atribuição ao juiz administrativo de poderes 

de substituição atenta contra o princípio da separação de poderes, tal como ele é entendido nos 

sistemas de administração executiva73.    

 

Conclusão: 

Concluímos que o princípio da separação de poderes pode constituir um limite ao exercício do 

poder judicial de substituição do ato administrativo. Ao juiz não basta hoje a racionalidade, o senso 

comum e o conhecimento das disposições jurídicas: é necessário que o mesmo tenha que ponderar as 

suas atuações de modo a não violar consistentemente as funções essenciais dos outros órgãos, pois 

que a falta de legitimidade democrática directa e o fato de não poder ser responsabilizado pelas 

consequências das suas ações não devem levar os juízes a pensar que podem facilmente construir um 

governo dos juízes. Devem eles, no quadro da separação de poderes, continuar a ter que respeitar os 

espaços de avaliação próprios da função administrativa, pois não lhes compete interferir na execução 

das políticas públicas ou na regulação económico-social. 
  

                                                 
72 SOUSA, Marcelo Rebelo de – Acção para a determinação da prática de actos administrativos legalmente devidos. In: 

Reforma do Contencioso Administrativo, Ministério da Justiça, Volume I – O debate universitário. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2003, pp. 181-182. ALMEIDA, Mário Aroso de, op. cit., pp.71-72. Ver também: PEREIRA, Duarte Amorim, op. 
cit., p.27. 

73 AMORIM, João Pacheco de – A substituição judicial da administração na pratica de actos devidos. In: Reforma do 
Contencioso Administrativo, Ministério da Justiça, Volume I – O debate universitário. Coimbra Editora, 2003, p. 485 
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