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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 

A atividade de Contencioso Administrativo (CA) está integrada na missão da Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) de assegurar o serviço jurídico-contencioso decorrente dos processos 

contraordenacionais, em articulação com a Secretaria-Geral (SG) − art.º 2.º, n.º 2, j) do Decreto 

Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro. Compete à Direção de Serviços Jurídicos (DSJ) 

representar o Ministério da Educação e Ciência (MEC) em processos de contencioso 

administrativo relacionados com o exercício das atividades da IGEC − art.º 3.º, h) da Portaria n.º 

145/2012, de 16 de maio, na sua redação atual. 

Constituiu a atividade V.3 do Plano Anual de Atividades para 2014 da IGEC, com os seguintes 

objetivos operacionais:  

 Defender em juízo os direitos e os interesses do Ministério da Educação e Ciência;  

 Assegurar a representação do MEC nas ações decorrentes da missão da IGEC propostas nas 

várias instâncias judiciais administrativas;  

 Executar as sentenças/acórdãos proferidos nas várias instâncias judiciais administrativas, 

nas ações em que a IGEC interveio;  

 Assegurar os procedimentos de apoio necessários à prossecução da atividade contenciosa 

(cfr. fls. 60-1). 

E integrou os seguintes objetivos estratégicos da IGEC:  

 Reforçar a regulação dos sistemas educativo e científico, nas suas diferentes dimensões;  

 Aproximar o serviço prestado pela IGEC das solicitações dos utentes dos sistemas 

educativo e científico (cfr. fls. 61). 

Os produtos foram os seguintes:  

 Peças processuais;  

 Atas das reuniões de coordenação;  

 Normas orientadoras;  

 Relatório global anual da atividade (cfr. fls. 61). 

A reforma do CA, em vigor desde 1 de janeiro de 2004, através da promulgação do CPTA, 

consagrou uma profunda modificação do paradigma constante da LPTA, pela via do alargamento 

e diversificação dos meios processuais contenciosos e cautelares, visando assegurar a plenitude 

da tutela efetiva dos direitos e interesses dos cidadãos. 

Assim, a atividade de CA passou a desenvolver-se com essa alteração de paradigma, na 

transformação de um processo somente de papéis para um processo de partes, à semelhança do 

Processo Civil, num quadro de polifuncionalidade, cada vez mais exigível aos juristas que 

exercem aquela atividade. A que deve acrescer a cada vez mais necessária articulação com o 

Ministério Público, ao qual está cometida a representação do Estado em processos que tenham 

por objeto relações contratuais e de responsabilidade. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/01/02000/0050200504.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/01/02000/0050200504.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254002541.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0254002541.pdf
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Mantêm-se no Tribunal de Contas 17 processos, remetidos pela IGEC (DSJ e EMAF), em que foram 

apurados factos indiciadores de responsabilidade financeira, nos termos do art.º 12.º e art.º 13.º 

da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na redação que lhe conferiu a Lei n.º 48/2006, de 29 de 

agosto. 

Estando esses processos ainda por decidir, houve despacho daquele Tribunal em quatro casos, no 

sentido de que as quantias assim em dívida deviam ser exigidas no âmbito do processo de 

execução fiscal, como previsto no art.º 155.º do CPA, tendo sido mandadas emitir as 

competentes guias à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), por ser a entidade 

responsável legalmente pela liquidação e cobrança dessas dívidas. 

Ainda, com respeito a estes processos referidos no parágrafo anterior, e resultantes também de 

propostas da IGEC despachadas favoravelmente pelo Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, foi pedido ao Ministério Público junto dos tribunais administrativos da 

sede dos devedores, que intentasse as competentes ações indemnizatórias em nome do Estado, o 

que já aconteceu num caso, estando 3 casos em apreciação pelo Ministério Público competente. 

Na sequência de uma auditoria em meio universitário, conduzida pela EMAF, a IGEC foi chamada 

a representar o MEC em ação impugnatória de despacho homologatório dessa mesma auditoria. 

Na sequência também de ações contenciosas anulatórias de atos sancionatório-disciplinares e de 

concursos de pessoal, foram submetidos à consideração do Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar 2 execuções de acórdãos, para reconstituição de carreiras. 

Em matéria das execuções fiscais (ou que devam seguir esse regime), a mesma mereceu uma 

atuação mais intensa por parte da IGEC, a propósito da execução por dívidas resultantes de 

custas de parte devidas ao Ministério da Educação e Ciência e não pagas voluntariamente, o que 

implicou a emissão de certidões de dívida remetidas ao competente serviço de finanças, no 

seguimento da informação n.º I/647/SC/14 e do assentamento quanto à prática interna de 

tratamento dos pagamentos feitos ao MEC e entrados na IGEC, resultantes de custas de parte, 

para o que se elaborou a ordem de serviço n.º 2/IGEC/2014. 

Foi publicada no DR – Portaria n.º 219/2014, de 21 de outubro – a vinculação do Ministério da 

Educação e Ciência ao Centro de Arbitragem Administrativa, com relevância na atividade desta 

Inspeção-Geral. 

A entrada em vigor, em 1 de setembro de 2013, de um novo Código do Processo Civil (NCPC), 

aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, motivou uma ação de formação subordinada ao 

tema: «O CPTA à luz do NCPC», inscrita no Plano de Atividades para 2014, e que se realizou nos 

dias 11 e 12 de dezembro, na sede em Lisboa da IGEC, ministrada pela Juíza Desembargadora 

Cristina Gallelo Santos, a exercer funções no TCA-S, a que assistiram 30 inspetores e técnicos 

superiores com formação jurídica, em serviço nesta Inspeção-Geral. 

A propósito da discussão do projeto de revisão do CPTA, atualmente em fase de discussão 

pública, os elementos da DSJ assistiram a um debate promovido pela Faculdade de Direito de 

Lisboa, no dia 9 de maio de 2014. 

Foi ainda divulgada pelo serviço a informação n.º I/814/SC/14, que altera a Norma Orientadora 

n.º 1/2010, de 20 de janeiro, harmonizando procedimentos de prática contenciosa. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1997/08/196A00/44014424.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/08/16600/62366263.pdf
https://dre.pt/application/file/58512483
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/12100/0351803665.pdf
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Foi também produzida a informação n.º I/1473/SC/14, alterada pela informação n.º 

I/1656/SC/14, no sentido de estabelecer prática uniformizadora na contagem do prazo previsto 

no art.º 6.º do ED/2008, então em vigor. 

Foi ainda produzido um comentário à revisão da Lei n.º 135/99, de 22 de abril, operada pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, sobre modernização e simplificação administrativa, 

constante da I/1657/SC/14, mandado divulgar pelo serviço. 

A propósito da entrada em vigor da Lei n.º 35/2014, de 21 de junho, que aprovou a Lei Geral do 

Trabalho Em Funções Públicas (LTFP), também ela com relevante impacte na atividade 

contenciosa, dois elementos da DSJ participaram numa ação de formação subordinada ao tema: 

«a Lei Geral do Trabalho Em Funções Públicas», promovida pela Secretaria-Geral do MEC e 

realizada no dia 6 de novembro, em Lisboa. 

Para divulgação interna, e na parte em que aquela lei tem impacte na prática disciplinar, foi 

produzida e divulgada pelo serviço a informação n.º I/2267/SC/14, acompanhada de um anexo 

contendo uma «tabela de equivalência» entre os artigos do ED/2008 e os da atual lei, assim 

como um índice analítico da nova lei. 

Foi ainda produzido um projeto de alteração à Ordem de Serviço n.º 3/IGE/2011, sobre os 

circuitos internos à IGEC a que deve obedecer a tramitação dos procedimentos disciplinares, 

que, depois, originou a Ordem de Serviço n.º 1/IGEC/2015, de 8 de janeiro de 2015. 
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DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE  
 

A atividade de contencioso administrativo viu a sua natureza passar de um processo de papéis, 

característico da LPTA, onde não se requeria a presença em tribunal dos mandatários das partes, 

para um processo de partes, com o CPTA, em que essa presença é solicitada amiúde. 

Esta nova característica acentua o caráter polifuncional desta atividade, pelo que se mantém, se 

não mesmo se reforça, a necessidade de a IGEC possuir no seu mapa de pessoal juristas com 

prática forense, que assegurem o contencioso, dotados de formação especializada em matéria 

contenciosa, que os torne cada vez mais aptos a enfrentar a prática contenciosa, em articulação 

com outros serviços que tenham a seu cargo esta mesma atividade no Ministério. 

A IGEC na senda de dotar a sua DSJ de juristas que façam face ao trabalho que lhe está 

cometido, com a eficácia e eficiência requeridas, dotou-a de um novo elemento, com a 

experiência pretendida para a função. 

De acordo com o plano de atividades anual da IGEC para 2014, realizou-se em 11 e 12 de 

dezembro de 2014, uma ação de formação subordinada ao tema: «O CPTA à luz do NCPC», 

orientada pela juíza desembargadora Cristina Santos, do TCA-S, e que envolveu todos os juristas 

da IGEC, em número de 30. Com o mesmo sentido de oportunidade e de necessidade, foram 

propostas para 2015 ações de formação de cariz essencialmente prático, já tendo em conta os 

novos desenvolvimentos legislativos com implicação nesta atividade, como: (i) formação, 

desenvolvimento e extinção do contrato de trabalho em funções públicas, na nova LTFP; (ii) 

ação declarativa no NCPC; (iii) Recursos no NCPC; (iv) as alterações ao CPA; (v) a execução de 

sentenças de anulação de atos administrativos – renovação de atos e indemnização por atos 

lícitos e ilícitos. De salientar que as ações referidas em (i) e (iv) vão ao encontro das inovações 

legislativas entradas recentemente em vigor pela LTFP, em 1 de agosto de 2014 e pelo NCPA, no 

início de 2015. 

Os departamentos de contencioso do Estado previstos no art.º 51.º e ss. do Estatuto do Ministério 

Público (Lei n.º 47/86, de 15 de outubro, na sua redação atual), na dependência do Ministério 

Público, com competência em matéria cível, administrativa ou, conjuntamente, cível e 

administrativa, para representação do Estado em juízo, na defesa dos seus interesses 

patrimoniais; e preparar, examinar e acompanhar formas de composição extrajudicial de 

conflitos em que o Estado seja interessado, contudo nunca criados, poderiam ser uma solução 

desejável para melhorar o bom desempenho desta atividade por parte dos serviços do Estado. 

Importa salientar a importância do acesso, além da legislação, à jurisprudência, designadamente 

do Supremo Tribunal Administrativo, dos TCA, não esquecendo a produzida pelos TAF/TAC, que 

só agora é possível disponibilizar, por virem todas ao conhecimento do coordenador nacional, 

após terem sido dadas orientações aos serviços para que essas sentenças/acórdãos sejam 

transmitidas aos Serviços Centrais (SC) e colocadas cópias nos respetivos processos 

administrativos. 

Reconhecendo-se a relevância da informação nesta matéria, com vista, designadamente, a um 

mais eficiente desempenho, é distribuída a todos os juristas, duas vezes em cada trimestre, uma 

resenha da jurisprudência mais relevante para a atividade contenciosa desempenhada pela IGEC. 

Os juristas afetos a esta atividade têm também acesso à base de dados da PRIBERAM (LegiX 

Extranet) e a IGEC assina os Cadernos de Justiça Administrativa (CJA), de publicação bimestral. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1986/10/23800/30993124.pdf
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É prática em uso na IGEC o envio das peças processuais através do SITAF, embora tal 

procedimento não seja obrigatório na jurisdição administrativa. 

A entrada em vigor, em 5 de novembro de 2013, de um novo Estatuto do Ensino Particular e 

Cooperativo (Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro), deferiu à IGEC a instrução de 

processos de encerramento compulsivo de estabelecimentos de educação e ensino particulares, 

tendo neste ano apenas sido participado um caso para esse efeito (por falta de autorização de 

funcionamento). 

Entrou também em vigor, em 23 de junho de 2014, um novo regime jurídico das escolas 

profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não superior, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 92/2014, de 20 de junho. 

 

Pontos fortes 
 

Decorridos dez anos sobre a implementação do atual modelo de contencioso administrativo, os 

juristas afetos a esta atividade acumularam um capital de conhecimentos que começa agora a 

dar frutos e é a melhor caução do futuro desta atividade. 

O fraco número de processos em que o juiz abriu a instrução ou ordenou a realização de uma 

audiência pública destinada à discussão oral da matéria de facto (nos termos do disposto nos 

artigos 90.º e 91.º do CPTA), fez com que os restantes processos se pareçam com os 

anteriormente tramitados ao abrigo da LPTA (antes da reforma atual, entrada em vigor, em 1 de 

Janeiro de 2004). 

O reforço com um elemento mais da DSJ, atendendo além do mais a que já possui experiência 

vasta na área do pessoal docente e não docente dos agrupamentos de escolas/escolas não 

agrupadas, que era uma área carenciada. 

O deferimento da instrução de procedimentos disciplinares à EMAF, que tenham por objeto único 

ou preponderante matérias atinentes às áreas da Gestão e da Fiscalidade. 

 

Pontos fracos 
 

Falta de preparação dos juristas afetos a esta atividade como advogados, com quem se têm de 

defrontar em juízo. Com efeito, a anunciada revisão do CPTA – cuja discussão pública do projeto 

prossegue – ao consagrar uma só forma de ação administrativa, à semelhança do que já acontece 

no processo civil declarativo, por via do NCPC, poderá requerer a presença assídua do 

representante em juízo do MEC, em audiência, o que irá colocar problemas acrescidos aos 

juristas da IGEC, com essa função. 

Ainda a instauração e a instrução de elevado número de processos disciplinares por 

agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, ao abrigo do disposto no art.º 115.º do ECD, 

cujo número não se afasta muito do de processos instaurados e tramitados na IGEC, como se 

pode ver pelo quadro seguinte: 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/11/21300/0634006354.pdf
https://dre.pt/application/file/25677135
https://dre.pt/application/file/25677135
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IGEC 

P.ºs tramitados em 
agrupamentos de escolas/ 

escolas não agrupadas 

2013 275 (a) 259 

2014 216 (a) 275 

 

(a) Neste número se incluem os processos contenciosos 

 

traduz, por vezes, uma qualidade instrutória deficiente, o que condiciona a atuação contenciosa 

da IGEC, uma vez chamada a representar o MEC nas ações contenciosas em que os atos 

resultantes desses processos são impugnados.  

 

 

Organização do trabalho 

Estruturas 

No que respeita ao ano de 2014, as condições do exercício da atividade de contencioso 

administrativo não sofreram, ao nível estrutural, alterações substanciais, mantendo-se no 

essencial as considerações de anos anteriores. 

Contudo, há a registar a inclusão na DSJ, já em finais do ano, de um técnico superior com 

licenciatura em Direito, o que não deixará de se refletir numa maior eficiência e eficácia da 

atuação da DSJ. 

 

 

Sistema de Informação 

Decorreu normalmente o registo das ações contenciosas no GestIGEC, em cumprimento das 

informações com os NID: I/01316/SC/11, de 4 de abril de 2011 e I/02946/SC/11, de 25 de julho 

de 2011, esta elaborada em complemento da Informação com o NID I/01408/SC/10, que visaram 

simplificar e uniformizar os procedimentos burocráticos internos atinentes a esse registo. 

Os reparos nesta área vindos de trás prendem-se com a quase ausência de desmaterialização dos 

processos disciplinares que terão assim de ser enviados a tribunal ainda em suporte de papel 

(processos instrutores). 

Contudo, apesar da pouca funcionalidade deste sistema informático, a sua existência continua a 

ser uma ferramenta indispensável ao arquivamento e partilha de informação, que se tornou 

ainda mais premente com a diminuição drástica de trabalhadores que apoiavam as várias 

unidades orgânicas da IGEC, incluindo a DSJ, já que o processo tem de ser remetido com a 

contestação ao tribunal (processo instrutor), isso constituindo um elemento relevante de prova 

dos atos impugnados por parte da Administração. 

Está, contudo, em curso a reformulação do GESTIGEC, que vai no sentido de passar a ser uma 

plataforma mais amigável no seu interface com o utilizador. 
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Intensificou-se a prática de utilizar preferencialmente a via eletrónica para trocar 

correspondência entre serviços e até para o exterior, correspondendo ao modelo de 

e-government instituído em lei própria e revista este ano, como se deixou dito acima. 

 

Atividade técnica 

A DSJ e os vários inspetores com formação jurídica junto da EMAF e das Equipas 

Multidisciplinares das várias áreas territoriais em que se estrutura a IGEC asseguram de há muito 

a elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre os vários procedimentos disciplinares, quer 

tivessem sido instruídos pela IGEC, quer pelos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, 

de molde a preparar as decisões quer da DGEstE quer do Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, tendo essas mesmas decisões recaído na sua esmagadora maioria sobre 

aqueles pareceres. Desta forma, ou havendo ainda necessidade de interposição de recurso 

hierárquico (por ser necessário, nos termos do disposto no art.º 225.º da LTFP, como já vinha de 

trás da Lei n.º 58/2012 e doutros anteriores estatutos disciplinares), ou cabendo logo a 

impugnação contenciosa, é no fundo a pronúncia da IGEC (claro está, validado por despacho 

governamental) que consubstanciou o ato recorrido/impugnado judicialmente. Daí, ainda, o 

rigor da prática processual que se impõe aos membros da DSJ e das Equipas Multidisciplinares, 

neste particular. 

A tudo isto não pode ser alheia a entrada em vigor, no ano de 2014, ou mesmo em finais de 

2013, com os seus reflexos naturalmente no ano de 2014, de legislação com influência 

determinante na prática contenciosa, donde avulta o NCPC, assim como o novo CPA, aprovado 

no início de 2015; assim como a revisão/novo código do CPTA, com o respetivo projeto 

presentemente em fase de discussão pública, tudo a que os inspetores com formação jurídica 

seguiram com atenção, incluindo a sua participação em atividades de contacto sobre esses novos 

normativos. 

 

Atividade formativa 

Do que se deixou dito no ponto anterior, assumiu relevância a formação ministrada aos 

inspetores de toda a IGEC, com formação jurídica, de uma ação de formação ministrada sobre o 

NCPC e a sua incidência no CPTA. 

Também em novembro de 2014 foram ministradas por inspetores tanto afetos à DSJ como às 

Equipas Multidisciplinares, com formação jurídica, ações de formação subordinadas ao tema: 

«Regime Disciplinar na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas», dando continuidade à 

prática iniciada em 2013, tendo por destinatários docentes de todos os agrupamentos de 

escolas/escolas não agrupadas do País, que o quadro seguinte resume: 

 

N.º de ações 
N.º de inspetores 

formadores 
N.º de destinatários 

das ações 

33 14 812 
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Articulações orgânicas 

A distribuição de processos que envolvam responsabilidade financeira e/ou que se justifiquem 

pela sua tecnicidade específica nas áreas da Gestão/Fiscalidade, dentro de uma acertada 

organização de serviço implementada na IGEC desde 2012, está já em pleno funcionamento, não 

merecendo reparos de maior. 

Também é imprescindível continuar a articulação da DSJ com outros serviços que de alguma 

forma tratam as matérias objeto de ações contenciosas, como a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (p. ex., aplicação de sanções disciplinares; pronúncias em recursos 

hierárquicos; prestação de informações sobre reposições a cargo daquele serviço sobre 

estabelecimentos particulares) e a Direção-Geral da Administração Escolar (p.ex., pedido de 

informação/comunicação da situação profissional de docentes/não docentes arguidos/autores 

em processos disciplinares/ações contenciosas). 
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RESULTADOS DA ATIVIDADE 
 

Inclui-se neste capítulo a informação relacionada com o movimento processual dos tribunais 

superiores: Supremo Tribunal Administrativo (STA), Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) 

e Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) – e Tribunais Administrativos e Fiscais (TAC/TAF). 

O movimento processual destes tribunais vai também incluído nos anexos na parte final do 

relatório, através de mapas-síntese da atividade. 

 
 

Supremo Tribunal Administrativo 
 

Enquadramento 

O STA, pelo CPTA, é essencialmente um tribunal de revista (cfr. artigos 150.º e 151.º do CPTA). 

 

Movimento processual 

Na secção do contencioso administrativo, no que toca à atividade em que interveio a IGEC, o 

movimento processual foi o seguinte: transitaram 2 recursos de revista do ano anterior, não 

entrou nenhum recurso neste ano, findou 1, pelo que ficou 1 pendente para o ano seguinte (cfr. 

ANEXO A). 

 
 

Tribunal Central Administrativo Norte 
 

Enquadramento 

O TCAN, com sede no Porto, resultou do desdobramento do Tribunal Central Administrativo, 

operado pelo Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro, abrangendo o conjunto das áreas de 

jurisdição atribuídas aos tribunais administrativos de Braga, Coimbra, Mirandela, Penafiel, Porto, 

Viseu e Aveiro, este último mais recentemente instalado, pois apesar de criado pelo Decreto-Lei 

n.º 182/2007, de 9 de maio, apenas foi instalado a 14 de abril de 2009, ao abrigo da 

Portaria n.º 1553-B/2008, de 31 de dezembro. 

Visou o legislador com a sua criação responder ao previsível crescimento do volume de processos 

do Tribunal Central Administrativo, transformado em tribunal de segunda instância da jurisdição 

administrativa para todos os tipos de processos, pelo novo Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, e alterado 

pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro, e pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de dezembro, que 

entrou em vigor a 1 de janeiro de 2004.  

Foi declarado instalado a partir de 1 de janeiro de 2004 pela Portaria n.º 1418/2003, de 30 de 

dezembro. 

 

 

 

http://dre.pt/pdf1s/2003/12/299A00/87408745.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2007/05/08900/30503052.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2007/05/08900/30503052.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2008/12/25203/0042700427.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/02/042A00/13241340.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/02/042A01/00020043.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/301A07/07480768.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/300B00/87608761.pdf
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Juristas e distribuição de serviço 

A área geográfica da jurisdição deste tribunal foi coberta essencialmente pela atuação dos 

juristas afetos aos SC e às Equipas Multidisciplinares das Áreas Territoriais Inspetivas do Centro e 

do Norte. 

Nesta área de atuação trabalharam 10 juristas, 6 dos SC, 3 afetos à Área Territorial de Inspeção 

do Norte e 1 afeto à Área Territorial de Inspeção do Centro. 

 

Movimento processual 

Na secção do contencioso administrativo, no que toca à atividade em que interveio a IGEC, o 

movimento processual foi o seguinte: transitaram 15 recursos de anos anteriores, entrou 1 neste 

ano, findaram 5 (5 ações administrativas especiais), pelo que ficaram 11 pendentes para o ano 

seguinte (1 ação administrativa comum, 9 ações administrativas especiais e 1 processo cautelar) 

(cfr. ANEXO B). 

 

 

Tribunal Central Administrativo Sul 
 

Enquadramento 

O TCAS, com sede em Lisboa, foi criado pelo novo ETAF – aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 

de fevereiro, alterada pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro, e pela Lei n.º 107-D/2003, de 

31 de dezembro, e foi declarado instalado a partir de 1 de janeiro de 2004, pela Portaria n.º 

1418/2003, de 30 de dezembro. 

Este tribunal resultou do desdobramento do Tribunal Central Administrativo, que foi convertido 

num seu juízo liquidatário – o 1.º Juízo Liquidatário do Tribunal Central Administrativo Sul (cfr. 

art.º 8.º, 2 e 3 do Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro; art.º 2.º, 1, a) da Portaria n.º 

1418/2003, de 30 de dezembro; e art.º 2.º, 1, da Lei n.º 107-D/2003, de 31 de dezembro. 

A área de jurisdição do Tribunal Central Administrativo Sul abrange – por força das alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 182/2007, de 9 de maio, ao abrigo do art.º 2.º, 2, do 

Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro –, o conjunto dos tribunais administrativos de 

círculo de Almada, Beja, Castelo Branco, Funchal, Leiria, Lisboa, Loulé, Ponta Delgada e Sintra. 

 

Juristas e distribuição de serviço 

A área geográfica da jurisdição deste tribunal é coberta essencialmente pela atuação dos 

juristas afetos aos SC e à Equipa Multidisciplinar da Área Territorial de Inspeção do Sul. 

Nesta área de atuação existiam 8 juristas, 6 dos SC, 1 afeto à Área Territorial de Inspeção do 

Centro e 1 afeto à Área Territorial do Sul.  

 

Movimento processual 

Na secção do contencioso administrativo, no que toca à atividade em que interveio a IGEC, o 

movimento processual foi o seguinte: transitaram 5 recursos de anos anteriores, entrou 1 recurso 

http://dre.pt/pdf1sdip/2002/02/042A00/13241340.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/02/042A01/00020043.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/301A07/07480768.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/300B00/87608761.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/300B00/87608761.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/299A00/87408745.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/300B00/87608761.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/300B00/87608761.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/301A07/07480768.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/05/08900/30503052.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/299A00/87408745.pdf
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neste ano, findaram 5 (4 ações administrativas especiais e 1 processo cautelar), pelo que ficou 1 

recurso pendente para o ano seguinte (1 ação administrativa especial) (cfr. ANEXO C). 

 

 

Tribunais Administrativos e Fiscais / Tribunal Administrativo do 

Círculo de Lisboa 
 

Movimento processual 

Verifica-se que o diminuto volume de ações entradas nos vários TAF/TAC concentrou-se este ano 

nos TAF de Loulé (2 ações), Braga (1 ação) e em Mirandela (1 ação), quando em 2013 tinham 

entrado 45 ações (-91%), sendo que na comparação dos processos transitados de 2013 e as 

pendências para 2015, obtemos os seguintes resultados: Almada (-4); Beja (-1); Braga (=10); 

Castelo Branco (=3); Coimbra (=9); Leiria (-2); Penafiel (=4); Mirandela (=6); Porto (-3); Loulé 

(=0); Sintra (-5); Viseu (-2); Lisboa (-6), tendo o termo dos processos nesses tribunais sido 

reduzidíssimo, com a exceção do TAF de Sintra (-5 ações) e do TAC de Lisboa (-6 ações), 

tribunais onde já era mais elevado o número de processos pendentes de 2013, conjuntamente 

com os TAF de Beja, Braga e Porto, onde só se registou a conclusão de 1 em Beja e 3 no Porto, 

continuando a ser os tribunais onde se registam mais pendências para 2015.  

Assim, pode dizer-se, num cômputo geral, que o volume processual para 2015 diminui de 126 

ações transitadas de 2013 para 103 ações pendentes para 2015 (-18%) (cfr. ANEXOS D E E). 

Finalmente verifica-se que nas ações pendentes para 2015 (103), a maioria delas (60) está 

pronta para julgamento (58%) (cfr. ANEXO F). 

Quanto à comparação do movimento processual havido nos anos de 2013 e 2014, continuou a 

verificar-se em 2014 um significativo número de ações transitadas do ano anterior, sendo até 

esse número superior ao que transitara para 2013. 

Mais se registou que entraram em juízo, em 2014, muito menos ações do que as entradas em 

2013 e ainda uma ligeira diminuição das pendências para 2015. 

A mesma redução de pendências para 2015 se registou nos recursos jurisdicionais (cfr. ANEXO G). 
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Tribunais 

Administrativos 

e Fiscais 

PROCESSOS 

entrados em 2014 

+ 

vindos de 2013 

findados  

em 2014 

pendentes  

para 2015 

1) Almada 0 + 9 4 5 

2) Braga 1 + 10 1 10 

3) Coimbra 0 + 9 0 9 

4) Mirandela 1 + 6 1 6 

5) Penafiel 0+ 4 0 4 

6) Viseu 0+ 2 2 0 

7) Aveiro 0 + 0 0 0 

8) Beja 0+ 15 1 14 

9) Castelo Branco 0 + 3 0 3 

10) Leiria 0 + 9 2 7 

11) Loulé 2 + 5 2 5 

12) Sintra 0+ 15 5 10 

13) Porto 0+ 12 3 9 

14) Lisboa 0+ 27 6 21 
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MOVIMENTO PROCESSUAL NOS TRIBUNAIS 

ADMINISTRATIVOS E FISCAIS 
 

 

A. Supremo Tribunal Administrativo 
 

Espécies 
Movimentados 

Findos 
Pendentes p/ o 

ano seguinte Vindos do ano anterior Entrados em 2014 TOTAL 

Recursos Jurisdicionais 

de Ações Administrativas Comuns 
– – – – – 

Recursos Jurisdicionais 

de Ações Administrativas Especiais* 
– – – – – 

Recursos de Revista (art.º 150.º CPTA) 2 – 2 0 0 

Processos cautelares 0 – – 1 1 

Processos urgentes – – – – – 

Execuções – – – – – 

Totais 2 0 2 1 1 

(*) Inclui recursos jurisdicionais de recursos contenciosos (pela LPTA) 

 

 

 

B. Tribunal Central Administrativo Norte 
 

Espécies 
Movimentados 

Findos 
Pendentes p/ o  

ano seguinte Vindos do ano anterior Entrados em 2014 TOTAL 

Recursos Jurisdicionais 

de Ações Administrativas Comuns 
1 – 1 – 1 

Recursos Jurisdicionais 

de Ações Administrativas Especiais 
13 1 14 5 9 

Recursos de Revista (art.º 150.º CPTA) – – – – – 

Processos cautelares 1 – 1 0 1 

Processos urgentes – – – – – 

Execuções – – – – – 

Totais 15 1 16 5 11 
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C. Tribunal Central Administrativo Sul 
 

Espécies 
Movimentados 

Findos 
Pendentes p/ o  

ano seguinte Vindos do ano anterior Entrados em 2014 TOTAL 

Recursos Jurisdicionais 

de Ações Administrativas Comuns 
– – – – – 

Recursos Jurisdicionais 

de Ações Administrativas Especiais 
4 1 5 4 1 

Recursos de Revista (art.º 150.º CPTA) – – – – – 

Processos cautelares 1 - 1 1 - 

Processos urgentes – – – – – 

Execuções – – – – – 

Totais 5 1 6 5 1 

 

 

 

D. Tribunais Administrativos e Fiscais 
 

Espécies 
Movimentados 

Findos 
Pendentes p/ o  

ano seguinte Vindos do ano anterior Entrados em 2014 TOTAL 

Ação administrativa comum (ordinária) 2 – 2 – 2 

Ação administrativa comum (sumária) – – – – – 

Ação administrativa especial* 118 3 121 20 101 

Processo contencioso eleitoral – – – – – 

Processo contencioso pré-contratual – – – – – 

Intimação p/ a prestação de 

informações e passagem de certidões 
– - - 0 - 

Intimação p/ a defesa de direitos, 

liberdades e garantias 
– – – – – 

Processos cautelares 5 1 6 6 0 

Execuções 1 - 1 1 0 

Totais 126 4 130 27 103 

(*) Pretensão conexa com ato administrativo 
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E. Distribuição dos processos pelos Tribunais Administrativos 

e Fiscais 
 

Tribunais Administrativos 

e Fiscais 

Movimentados 
Findos 

Pendentes p/ o 

ano seguinte Vindos do ano anterior Entrados em 2014 TOTAL 

Almada 9 – 9 4 5 

Aveiro – – – – – 

Beja 15 – 15 1 14 

Braga 10 1 11 1 10 

Castelo Branco 3 – 3 – 3 

Coimbra 9 – 9 – 9 

Leiria 9 – 9 2 7 

Lisboa 27 – 27 6 21 

Loulé 5 2 7 2 5 

Mirandela 6 1 7 1 6 

Penafiel 4 – 4 - 4 

Porto 12 – 12 3 9 

Sintra 15 – 15 5 10 

Viseu 2 – 2 2 0 

Totais 126 4 130 27 103 

 

 

F. Fase atual dos processos pendentes para o ano seguinte 
(2015) 
 

TAF/TAC Articulados Instrução Alegações Julgamento 

Almada 
 

– 
 

5 

Aveiro 
    

Beja 
 

– 11 3 

Braga – 
 

9 1 

Castelo Branco 1 
  

2 

Coimbra 
  

1 8 

Leiria 2 2 
 

3 

Lisboa 
 

6 1 14 

Loulé 
 

– 
 

5 

Mirandela – 
 

2 4 

Penafiel 1 
 

2 1 

Porto 1 – 3 5 

Sintra 
 

1 
 

9 

Viseu 
 

– 
  

Totais 5 9 29 60 
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G. Movimento processual comparativo das ações contenciosas nos 

anos de 2013 e 2014 

(Variações Percentuais) 
 

 
2013 2014 Variação 

Transitados dos 

anos anteriores  
116 126 O,08% 

Entrados 45 4 -0.91% 

Findos 35 27 -0,23% 

Pendentes para 

2015 
126 103 -0,18% 

    

Recursos 2013 2014 Variação 

Transitados dos 

anos anteriores 
23 22 - 4% 

Entrados 20 2 -90% 

Findos 21 11 - 47% 

Pendentes para 

2015 
22 13 - 41% 
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